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Изменение 120
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 121
Herbert Reul

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 4

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид [мотивираните 
становища/мотивираното становище], 
изпратено/изпратени от [име на 
камарата/камарите/парламента/парламе
нтите] в рамките на протокол №2 
относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
деклариращи, че проектът на 
законодателен акт не съответства
на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид [мотивираните 
становища/мотивираното становище], 
изпратено/изпратени от [име на 
камарата/камарите/парламента/парламе
нтите] в рамките на протокол №2 
относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, в 
които се изразяват значителни 
съмнения относно съответствието 
на законодателния акт на принципа на 
субсидиарност,

Or. de

Обосновка

Мотивираните становища на националните парламенти трябва да се вземат 
предвид, това би следвало да се отбележи.

Изменение 122
Herbert Reul

Предложение за директива
Позоваване 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– след предаване на проекта на 
законодателния акт на националните 
парламенти,

– след предаване на проекта на 
законодателния акт на националните 
парламенти и след като се вземат 
предвид изразените в мотивираните 
становища съмнения, отчасти 
значителни, по отношение на 
спазването на принципа на 
пропорционалност и субсидиарност,

Or. de

Изменение 123
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският съюз е изправен през 
безпрецедентни предизвикателства в 
резултат на повишена зависимост от 
внос на енергия и оскъдни енергийни 
ресурси, както и от необходимостта 
от ограничаване на изменението на 
климата и преодоляване на 
икономическата криза. Енергийната 
ефективност е ценно средство за 
преодоляване на тези 
предизвикателства. Тя подобрява 
сигурността на енергийните 
доставки в Европейския съюз, като 
намалява потреблението на 
първична енергия и понижава вноса 
на енергия. Също така, тя спомага за 
намаляване на емисиите на 
парникови газове по икономически 
изгоден начин и следователно 
допринася за смекчаване на 
изменението на климата. Преходът 
към икономика с повишена енергийна 
ефективност следва също така да 
ускори разпространението на 

(1) Европейският съюз е изправен през 
големи предизвикателства в резултат 
не на последно място на големия 
скептицизъм към шистовия газ, на 
отказа от внасянето на нефтени 
продукти, добивани от петролни 
пясъци и на отказа от използването 
на местни въглища и 
произтичащата от това засилена 
зависимост от енергийни вносители 
от несигурни трети държави и 
намаляването на енергийните 
ресурси. Енергийната ефективност е 
едно от множеството ценни 
средства за преодоляване на тези 
предизвикателства, тъй като е в 
състояние да отдели икономическия 
растеж от нарастването на 
енергийното търсене. Преходът към 
икономика с повишена енергийна 
ефективност следва също така да 
ускори разпространението на 
новаторски технологични решения, без 
при това да се предпочитат отделни 
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новаторски технологични решения и да 
подобри конкурентоспособността на 
промишлеността в Европейския съюз, 
като подобри икономическия растеж и 
създаде висококачествени работни 
места в няколко сектора, свързани с 
енергийната ефективност.

производители или доставчици, и да 
подобри конкурентоспособността на 
промишлеността в Европейския съюз, 
като подобри икономическия растеж и 
създаде висококачествени работни 
места в няколко сектора, свързани с 
енергийната ефективност.

Or. de

Изменение 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският съюз е изправен през 
безпрецедентни предизвикателства в 
резултат на повишена зависимост от 
внос на енергия и оскъдни енергийни 
ресурси, както и от необходимостта от 
ограничаване на изменението на 
климата и преодоляване на 
икономическата криза. Енергийната 
ефективност е ценно средство за 
преодоляване на тези 
предизвикателства. Тя подобрява 
сигурността на енергийните доставки в 
Европейския съюз, като намалява 
потреблението на първична енергия и 
понижава вноса на енергия. Също така, 
тя спомага за намаляване на емисиите 
на парникови газове по икономически 
изгоден начин и следователно 
допринася за смекчаване на 
изменението на климата. Преходът към 
икономика с повишена енергийна 
ефективност следва също така да ускори 
разпространението на новаторски 
технологични решения и да подобри 
конкурентоспособността на 
промишлеността в Европейския съюз, 
като подобри икономическия растеж и 
създаде висококачествени работни 

(1) Европейският съюз е изправен през 
безпрецедентни предизвикателства в 
резултат на повишена зависимост от 
внос на енергия и оскъдни енергийни 
ресурси, както и от необходимостта от 
ограничаване на изменението на 
климата и преодоляване на 
икономическата криза. Енергийната 
ефективност е ценно средство за 
преодоляване на тези 
предизвикателства. Тя подобрява 
сигурността на енергийните доставки в 
Европейския съюз, като намалява 
потреблението на първична енергия и 
понижава вноса на енергия. Също така, 
тя спомага за намаляване на емисиите 
на парникови газове по икономически 
изгоден начин и следователно 
допринася за смекчаване на 
изменението на климата. Тя е 
изключително важен инструмент за 
поддържане на достъпността на 
енергията за всички потребители и 
средство в борбата срещу 
енергийната бедност. Преходът към 
икономика с повишена енергийна 
ефективност следва също така да ускори 
разпространението на новаторски 
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места в няколко сектора, свързани с 
енергийната ефективност.

технологични решения и да подобри 
конкурентоспособността на 
промишлеността в Европейския съюз, 
като подобри икономическия растеж и 
създаде висококачествени работни 
места в няколко сектора, свързани с
енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският съюз е изправен през 
безпрецедентни предизвикателства в 
резултат на повишена зависимост от 
внос на енергия и оскъдни енергийни 
ресурси, както и от необходимостта от 
ограничаване на изменението на 
климата и преодоляване на 
икономическата криза. Енергийната 
ефективност е ценно средство за 
преодоляване на тези 
предизвикателства. Тя подобрява 
сигурността на енергийните доставки в 
Европейския съюз, като намалява 
потреблението на първична енергия и 
понижава вноса на енергия. Също така, 
тя спомага за намаляване на емисиите 
на парникови газове по икономически 
изгоден начин и следователно 
допринася за смекчаване на 
изменението на климата. Преходът към 
икономика с повишена енергийна 
ефективност следва също така да ускори 
разпространението на новаторски 
технологични решения и да подобри 
конкурентоспособността на 
промишлеността в Европейския съюз, 
като подобри икономическия растеж и 
създаде висококачествени работни 

(1) Европейският съюз е изправен през 
безпрецедентни предизвикателства в 
резултат на повишена зависимост от 
внос на енергия и оскъдни енергийни 
ресурси, както и от необходимостта от 
ограничаване на изменението на 
климата и преодоляване на 
икономическата криза. Енергийната 
ефективност е ценно средство за 
преодоляване на тези 
предизвикателства, без да се 
възпрепятства икономическата 
дейност. Тя подобрява сигурността на 
енергийните доставки в Европейския 
съюз, като намалява потреблението на 
първична енергия и понижава вноса на 
енергия. Също така, тя спомага за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове по икономически изгоден начин 
и следователно допринася за смекчаване 
на изменението на климата. Преходът 
към икономика с повишена енергийна 
ефективност следва също така да ускори 
разпространението на новаторски 
технологични решения и да подобри 
конкурентоспособността на 
промишлеността в Европейския съюз, 
като подобри икономическия растеж и 
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места в няколко сектора, свързани с 
енергийната ефективност.

създаде висококачествени работни 
места в няколко сектора, свързани с 
енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 126
Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Постигането на тези цели 
трябва да се съобрази с 
международната 
конкурентоспособност на ЕС. 
Ефективността при прилагането е 
абсолютно необходима. 
Административните разходи за 
обществената сфера и частния 
сектор трябва да се сведат до 
минимум. Разходите трябва да 
останат устойчиво приемливи, 
особено във времена, критични за 
държавните бюджети. 
Деиндустриализацията на ЕС 
трябва да се предотврати, в краен 
случай посредством преоценка на 
вноса от трети държави, чиито 
предприятия не отговарят на 
условията за енергоспестяване и 
енергийна ефективност. Условията 
на настоящата директива не трябва 
да водят до повишаване на 
енергийната бедност на населението 
на ЕС.

Or. de

Обосновка

Целите, към които се стреми настоящата директива, в крайна сметка могат да се 
постигнат, ако се запази международната конкурентоспособност на ЕС и за 
държавите, икономиката и гражданите останат непроменени първоначалните 
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разходи, включително и в административно отношение.

Изменение 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Владимир Уручев, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския съюз 
от 8 и 9 март 2007 г. бе подчертана 
необходимостта от увеличаване на 
енергийната ефективност на 
Европейския съюз за постигане до 2020 
г. на целта за двадесетпроцентно 
намаление на 20 % на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз в 
сравнение с прогнозите. Това се равнява 
на намаление на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз в 
2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe).

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския съюз 
от 8 и 9 март 2007 г. бе подчертана 
необходимостта от увеличаване на 
енергийната ефективност на 
Европейския съюз за постигане до 2020 
г. на целта за двадесетпроцентно 
намаление на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз в 
сравнение с прогнозите. Това се равнява 
на намаление на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз в 
2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe) или на подобряване 
на енергийната интензивност на 
Съюза до 104 тона нефтен
еквивалент на милион евро брутен 
вътрешен продукт, изразено в цените 
от 2005 г. В комбинация с редица 
съществуващи законодателни мерки 
(като схемата за търговия с емисии, 
Директивата за енергията от 
възобновяеми източници,
Директивата за екодизайна и др.)
настоящата директива представлява 
важен инструмент за постигане на 
тази цел.

Or. en

Изменение 128
Herbert Reul
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Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския 
съюз от 8 и 9 март 2007 г. бе 
подчертана необходимостта от 
увеличаване на енергийната 
ефективност на Европейския съюз за 
постигане до 2020 г. на целта за 
двадесетпроцентно намаление на 20 %
на потреблението на първична енергия 
в Европейския съюз в сравнение с 
прогнозите. Това се равнява на 
намаление на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз 
в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe).

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския 
съюз от 8 и 9 март 2007 г. бе 
подчертана необходимостта от 
увеличаване на енергийната 
ефективност на Европейския съюз за 
постигане до 2020 г. на целта за 
двадесетпроцентно намаление на 
потреблението на първична енергия в 
Европейския съюз в сравнение с 
прогнозите. Намаление на 
потреблението на първична енергия в 
Европейския съюз с 20% до 2020 г. се 
равнява на абсолютното намаление 
на потреблението на първична 
енергия през 2020 г. с 368 милиона 
тона нефтен еквивалент (Mtoe) или на 
енергийна интензивност 104 тона 
нефтен еквивалент (Mtoe) за милион 
евро БВП, която трябва да се 
достигне и която от своя страна би 
отговаряла на повишаване на 
енергийната ефективност в размер
на 37%.

Or. de

Изменение 129
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския съюз 
от 8 и 9 март 2007 г. бе подчертана 
необходимостта от увеличаване на 
енергийната ефективност на 
Европейския съюз за постигане до 2020 

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския съюз 
от 8 и 9 март 2007 г. бе подчертана 
необходимостта от увеличаване на 
енергийната ефективност на 
Европейския съюз за постигане до 2020 
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г. на целта за двадесетпроцентно 
намаление на 20% на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз в 
сравнение с прогнозите. Това се равнява
на намаление на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз в 
2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe).

г. на целта за максимум 
двадесетпроцентно намаление на 
потреблението на първична енергия в 
Европейския съюз в сравнение с 
прогнозите. Това би могло да означава 
общо намаление на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз
като цяло през 2020 г. с 368 милиона 
тона нефтен еквивалент (Mtoe), като 
трябва също така да се вземе под 
внимание разликата в потреблението 
на енергия в държавите-членки; също 
така е важна диверсификацията на 
енергийния микс в държавите-членки.

Or. pl

Обосновка

Необходимостта да се намали консумацията на енергия с 20 % в ЕС не може да 
означава пропорционално намаление с този процент във всички държави-членки – в 
някои то може да бъде по-голямо, а в други по-малко.

Изменение 130
Daniel Caspary

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския 
съюз от 8 и 9 март 2007 г. бе 
подчертана необходимостта от 
увеличаване на енергийната 
ефективност на Европейския съюз за 
постигане до 2020 г. на целта за 
двадесетпроцентно намаление на 20 %
на потреблението на първична енергия 
в Европейския съюз в сравнение с 
прогнозите. Това се равнява на 
намаление на потреблението на
първична енергия в Европейския съюз 
в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe)1.

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския 
съюз от 8 и 9 март 2007 г. бе 
подчертана необходимостта от 
увеличаване на енергийната 
ефективност на Европейския съюз
заедно с прилагането на други мерки 
(между тях ETS, засилено използване 
на енергия от възобновяеми 
източници, екодизайн) за постигане 
до 2020 г. на целта за 
двадесетпроцентно намаление на 
потреблението на първична енергия в 
Европейския съюз в сравнение с 
прогнозите. Това се равнява на 
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намаление на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз 
в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe). Тази цел следва да 
се съобрази с икономическото 
развитие.1

______________ _____________
1 Съгласно прогнози от 2007 г., 
потреблението на първична енергия в 
2020 г. ще възлиза на 1842 Mtoe. 
Намаление с 20 % означава 
потреблението в 2020 г. да е 1474 Mtoe, 
т.е. намалението е с 368 Mtoe в 
сравнение с прогнозите.

1 Съгласно прогнози от 2007 г., 
потреблението на първична енергия в 
2020 г. ще възлиза на 1842 Mtoe. 
Намаление с 20 % означава 
потреблението в 2020 г. да е 1474 Mtoe, 
т.е. намалението е с 368 Mtoe в 
сравнение с прогнозите. Това ще 
отговаря на целта да се постигне 
енергийна интензивност 104 Mtoe 
първична енергия/милиона евро.

Or. de

Изменение 131
Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския 
съюз от 8 и 9 март 2007 г. бе 
подчертана необходимостта от 
увеличаване на енергийната 
ефективност на Европейския съюз за 
постигане до 2020 г. на целта за 
двадесетпроцентно намаление на 20 %
на потреблението на първична енергия 
в Европейския съюз в сравнение с 
прогнозите. Това се равнява на 
намаление на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз 
в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe).

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския 
съюз от 8 и 9 март 2007 г. бе 
подчертана необходимостта от 
увеличаване на енергийната 
ефективност на Европейския съюз за 
постигане до 2020 г. на целта за 
двадесетпроцентно намаление на 
потреблението на първична енергия в 
Европейския съюз в сравнение с 
прогнозите. Дори ако Съветът не 
приеме абсолютна и задължителна 
цел, това ще се равнява на намаление 
на потреблението на първична енергия 
в Европейския съюз в 2020 г. с 368 
милиона тона нефтен еквивалент 
(Mtoe).
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Or. de

Изменение 132
Fiona Hall

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския съюз 
от 8 и 9 март 2007 г. бе подчертана 
необходимостта от увеличаване на 
енергийната ефективност на 
Европейския съюз за постигане до 2020 
г. на целта за двадесетпроцентно 
намаление на 20 % на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз в 
сравнение с прогнозите. Това се равнява 
на намаление на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз в 
2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe).

(2) В заключенията на 
председателството на Европейския съюз 
от 8 и 9 март 2007 г. бе подчертана 
необходимостта от увеличаване на 
енергийната ефективност на 
Европейския съюз за постигане до 2020 
г. на целта за двадесетпроцентно 
намаление на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз в 
сравнение с прогнозите. Това се равнява 
на намаление на потреблението на 
първична енергия в Европейския съюз в 
2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe) и на общо 
потребление на първична енергия в 
Съюза от 1474 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe) през 2020 г.

Or. en

Изменение 133
Vicky Ford

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) За целите на изчисляването на 
икономиите от енергийна 
ефективност се отбелязва, че целта 
на ЕС за 20% намаление на 
потреблението, която според 
прогнозите се равнява на икономии 
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от 368 милиона тона нефтен 
еквивалент, може да се изрази и като 
енергийна интензивност от 104 тона 
нефтен еквивалент на милион евро 
БВП (в евро за 2005 г.) през 2020 г. Тази 
прогноза може да се представи в 
следната разбивка: 139 тона нефтен 
еквивалент, консумирани от 
индустрията в милиони евро добавена 
от индустрията стойност през 2020 
г. (в сравнение със 160 за 2009 г.) и 269 
милиона тона нефтен еквивалент 
енергоспестяване в останалите 
отрасли.

Or. en

Обосновка

Информацията е предоставена от Европейската комисия.

Изменение 134
Daniel Caspary

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) със забележката, че това 
отговаря на повишаване на 
ефективността на енергийното 
производство с 37% в сравнение с 
2005 г.

Or. de

Изменение 135
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В заключенията на 
Председателството на Европейския 
съюз от 17 юни 2010 г. бе потвърдено, 
че целта за енергийна ефективност е 
една от водещите цели в новата 
стратегия на Европейския съюз за 
работни места и интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж 
(Стратегията „Европа 2020“). Съгласно 
този процес и с оглед постигане на тази 
цел на национално ниво, държавите-
членки са длъжни да определят 
национални цели в тесен диалог с 
Комисията и да посочат в своите 
национални програми за реформи как 
възнамеряват да постигнат тези цели.

(3) В заключенията на 
Председателството на Европейския 
съюз от 17 юни 2010 г. бе потвърдено, 
че целта за енергийна ефективност е 
една от водещите цели в новата 
стратегия на Европейския съюз за 
работни места и интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж 
(Стратегията „Европа 2020“). Съгласно 
този процес и с оглед постигане на тази 
цел на национално ниво, държавите-
членки са длъжни да определят 
национални цели в тесен диалог с 
Комисията и да посочат в своите 
национални програми за реформи как 
възнамеряват да постигнат тези цели. 
При това Комисията трябва да 
вземе под внимание, че при 
осъществяването на целите следва 
да се върви към изравняване на 
енергийната ефективност на 
държавите-членки на ЕС, а не 
отделни държави-членки да 
напреднат и по този начин да се 
изострят различията в рамките на 
ЕС.

Or. de

Изменение 136
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В заключенията на 
Председателството на Европейския 
съюз от 17 юни 2010 г. бе потвърдено, 
че целта за енергийна ефективност е 
една от водещите цели в новата 
стратегия на Европейския съюз за 

(3) В заключенията на 
Председателството на Европейския 
съюз от 17 юни 2010 г. бе потвърдено, 
че целта за действителната енергийна 
ефективност, която се отнася до 
индивидуалните показатели, напр. 
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работни места и интелигентен, устойчив 
икономически и приобщаващ растеж 
(Стратегията „Европа 2020“). Съгласно 
този процес и с оглед постигане на тази 
цел на национално ниво, държавите-
членки са длъжни да определят 
национални цели в тесен диалог с 
Комисията и да посочат в своите 
национални програми за реформи как 
възнамеряват да постигнат тези цели.

потребление на глава от населението,
е една от водещите цели в новата 
стратегия на Европейския съюз за 
работни места и интелигентен, устойчив 
икономически, основаващ се на 
иновации и приобщаващ растеж 
(Стратегията „Европа 2020“). Съгласно 
този процес и с оглед постигане на тази 
цел на национално ниво, държавите-
членки са длъжни да определят 
национални отраслови цели в тесен 
диалог с Комисията и да посочат в 
своите национални програми за 
реформи как възнамеряват да постигнат 
тези цели.

Or. pl

Обосновка

Устойчивият растеж на ефективността може да бъде резултат единствено от 
въвеждането на нови технологии, а не на механичното намаление на потреблението 
на енергия.

Изменение 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Целите за енергийна 
ефективност могат да бъдат 
постигнати най-добре с участието на 
възможно най-много страни, както 
от публичния, така и от частния 
сектор. Това ще има стимулиращ 
ефект, ще допринесе за създаване на 
работни места и за по-
екологосъобразен растеж по пътя на 
създаване на конкурентна и 
устойчива Европа.

Or. en
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Изменение 138
Daniel Caspary

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съобщението на Комисията 
„Енергетика 2020“ енергийната 
ефективност се поставя в центъра на 
енергийната стратегия на ЕС за 
периода до 2020 г. и се посочва 
необходимостта от нова стратегия за 
енергийна ефективност, която да даде 
възможност на всички държави-членки 
да преодолеят зависимостта между 
енергопотреблението и икономическия 
растеж.

(4) В съобщението на Комисията 
„Енергетика 2020“ енергийната 
ефективност се посочва като един от 
приоритетите на енергийната 
стратегия на ЕС за периода до 2020 г. и 
се посочва необходимостта от нова 
стратегия за енергийна ефективност, 
която да даде възможност на всички 
държави-членки да преодолеят 
зависимостта между 
енергопотреблението и икономическия 
растеж.

Or. de

Изменение 139
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
2010 г. относно преразглеждането на 
Плана за действие относно енергийната 
ефективност, Европейският парламент 
призова Комисията да включи в своя 
преработен план за действие относно 
енергийната ефективност мерки за 
преодоляване на изоставането при 
постигането на общата цел за 
енергийна ефективност на ЕС за 2020 г.

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
2010 г. относно преразглеждането на 
Плана за действие относно енергийната 
ефективност, Европейският парламент 
призова Комисията да включи в своя 
преработен план за действие относно 
енергийната ефективност мерки за 
преодоляване на предполагаемото 
изоставане при постигането на общата 
цел за енергийна ефективност на ЕС за 
2020 г. По-новите данни и познания 
показват, че изоставането е
значително по-малко от приетото в 
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средата на 2011 г.

Or. de

Изменение 140
Daniel Caspary

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
2010 г. относно преразглеждането на 
Плана за действие относно енергийната 
ефективност, Европейският парламент 
призова Комисията да включи в своя 
преработен план за действие относно 
енергийната ефективност мерки за 
преодоляване на изоставането при 
постигането на общата цел за 
енергийна ефективност на ЕС за 2020 г.

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
2010 г. относно преразглеждането на 
Плана за действие относно енергийната 
ефективност, Европейският парламент 
призова Комисията да включи в своя 
преработен план за действие относно 
енергийната ефективност мерки за 
преодоляване на изоставането при 
постигането на общата цел за 
енергийна ефективност на ЕС за
2020 г.; това изоставане възлиза към 
момента на приблизително 204 Mtoe 
от 368 Mtoe целеви спестявания.

Or. de

Изменение 141
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
2010 г. относно преразглеждането на 
Плана за действие относно енергийната 
ефективност, Европейският парламент 
призова Комисията да включи в своя 
преработен план за действие относно 
енергийната ефективност мерки за 
преодоляване на изоставането при 

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
2010 г. относно преразглеждането на 
Плана за действие относно енергийната 
ефективност, Европейският парламент 
призова Комисията да включи в своя 
преработен план за действие относно 
енергийната ефективност обвързваща 
цел за енергийна ефективност, както 
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постигането на общата цел за енергийна
ефективност на ЕС за 2020 г.

и мерки за преодоляване на 
изоставането при постигането на общата 
цел за енергоспестяване на ЕС за 2020 
г.

Or. en

Изменение 142
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Една от водещите инициативи на 
Стратегията „Европа 2020“ е водещата 
инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“, приета от 
Комисията на 26 януари 2011 г.20 В нея 
енергийната ефективност се определя 
като основен елемент за гарантиране на 
устойчивост при използването на 
енергийните ресурси.

(6) Една от водещите инициативи на 
Стратегията „Европа 2020“ е водещата 
инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“, приета от 
Комисията на 26 януари 2011 г.20 В нея 
енергийната ефективност се определя 
като основен елемент за гарантиране на 
устойчивост при използването на 
енергийните ресурси и за защита на 
конкурентоспособността на ЕС.

Or. ro

Изменение 143
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Една от водещите инициативи на 
Стратегията „Европа 2020“ е водещата 
инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“, приета от 
Комисията на 26 януари 2011 г.20В нея 
енергийната ефективност се определя 
като основен елемент за гарантиране на 
устойчивост при използването на 

(6) Една от водещите инициативи на 
Стратегията „Европа 2020“ е водещата 
инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“, приета от 
Комисията на 26 януари 2011 г.20 В нея 
енергийната ефективност се определя 
като основен елемент за гарантиране на 
устойчивост при използването на 
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енергийните ресурси. енергийните и други ресурси.

Or. de

Изменение 144
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В заключенията на 
председателството на Европейския съюз 
от 4 февруари 2011 г. бе отбелязано, че 
целта на ЕС за енергийна ефективност 
няма да бъде постигната, ако се запази 
сегашният темп на развитие, и че са 
необходими решителни действия за 
оползотворяване на значителния 
потенциал за по-голямо 
енергоспестяване в сектора на сградите,
транспорта, продуктите и процесите.

(7) В заключенията на 
председателството на Европейския съюз 
от 4 февруари 2011 г. бе отбелязано, че 
целта на ЕС за енергийна ефективност 
няма да бъде постигната, ако се запази 
сегашният темп на развитие, и че са 
необходими решителни действия за 
оползотворяване на значителния 
потенциал за по-голямо 
енергоспестяване в сектора на сградите
и транспорта чрез използването на по-
ефективни ресурси в тези сектори въз 
основа на нискоенергийни продукти и 
технологични процеси, включително 
и чрез ефективни процеси на 
преобразуване на енергия в енергийния 
сектор.

Or. pl

Обосновка

Устойчивият растеж на ефективността може да бъде резултат есдинствено от 
въвеждането на нови технологии, а не на механичното намаление на потреблението 
на енергия.

Изменение 145
Giles Chichester

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В заключенията на 
председателството на Европейския съюз 
от 4 февруари 2011 г. бе отбелязано, че 
целта на ЕС за енергийна ефективност 
няма да бъде постигната, ако се запази 
сегашният темп на развитие, и че са 
необходими решителни действия за 
оползотворяване на значителния 
потенциал за по-голямо
енергоспестяване във връзка със 
сградите, транспорта, продуктите и 
процесите.

(7) В заключенията на 
председателството на Европейския съюз 
от 4 февруари 2011 г. бе отбелязано, че 
целта на ЕС за енергийна ефективност 
няма да бъде постигната, ако се запази 
сегашният темп на развитие, и че са 
необходими решителни действия за 
оползотворяване на значителния 
потенциал за по-голямо подобрение на 
енергийната ефективност във връзка 
със сградите, транспорта, продуктите и 
процесите.

(Това изменение се отнася за всички 
позовавания на енергоспестяване в 
текста. Приемането му изисква 
съответните промени в целия текст.)

Or. en

Изменение 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) На 8 март 2011 г. Комисията прие 
План за енергийна ефективност — 2011 
г. В него бе потвърдено, че 
Европейският съюз няма да постигне 
своята цел за енергийна ефективност, 
ако продължи сегашният темп на 
развитие. С оглед коригиране на този 
проблем, в плана бяха посочени редица 
политики и мерки за енергийна 
ефективност, които обхващат цялата 
верига на енергията, включително: 
производството, преноса и 
разпределението на енергия; водещата 
роля на публичния сектор в областта на 
енергийната ефективност; сградите и 
домакинските устройства; 

(8) На 8 март 2011 г. Комисията прие 
План за енергийна ефективност — 2011 
г. В него бе потвърдено, че 
Европейският съюз няма да постигне 
своята цел за енергийна ефективност, 
ако продължи сегашният темп на 
развитие. С оглед коригиране на този 
проблем, в плана бяха посочени редица 
политики и мерки за енергийна 
ефективност, които обхващат цялата 
верига на енергията, включително: 
производството, преноса и 
разпределението на енергия; водещата 
роля на публичния сектор в областта на 
енергийната ефективност; сградите и 
домакинските устройства; 
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промишлеността; както и 
необходимостта да се осигури 
възможност на крайните потребители да 
управляват своето енергопотребление. 
Енергийната ефективност в сектора 
на транспорта бе проучена паралелно 
в Бялата книга относно транспорта, 
приета на 28 март 2011 г. По-
специално, в инициатива 26 от 
Бялата книга се призовава за 
подходящи стандарти за емисиите на 
CO2 от превозни средства във всички 
сфери, при необходимост допълнени 
от изисквания за енергийна 
ефективност, които да обхванат 
всички видове двигателни системи.

промишлеността; както и 
необходимостта да се осигури 
възможност на крайните потребители да 
управляват своето енергопотребление. В 
него се посочва, че през 2013 г. 
Комисията ще направи оценка на 
получените резултати и ще прецени 
дали съчетаното действие на 
националните програми би довело до 
постигането на европейската цел за 
20 % енергоспестяване, както и че 
Комисията ще предложи обвързващи 
национални цели за 2020 г., ако 
прегледът покаже, общата цел на ЕС 
вероятно няма да бъде постигната.

Or. en

Изменение 147
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) На 8 март 2011 г. Комисията прие 
План за енергийна ефективност —
2011 г. В него бе потвърдено, че 
Европейският съюз няма да постигне 
своята цел за енергийна ефективност, 
ако продължи сегашният темп на 
развитие. С оглед коригиране на този 
проблем, в плана бяха посочени редица 
политики и мерки за енергийна 
ефективност, които обхващат цялата 
верига на енергията, включително: 
производството, преноса и 
разпределението на енергия; водещата 
роля на публичния сектор в областта на 
енергийната ефективност; сградите и 
домакинските устройства; 
промишлеността; както и 
необходимостта да се осигури 
възможност на крайните потребители 

(8) На 8 март 2011 г. Комисията прие 
План за енергийна ефективност —
2011 г. В него бе потвърдено, че 
Европейският съюз вероятно няма да 
постигне своята цел за енергийна 
ефективност, ако продължи сегашният 
темп на развитие. С оглед коригиране 
на този проблем, в плана бяха 
посочени редица политики и мерки за 
енергийна ефективност, които 
обхващат цялата верига на енергията, 
включително: производството, преноса 
и разпределението на енергия; 
водещата роля на публичния сектор в 
областта на енергийната ефективност; 
сградите и домакинските устройства; 
промишлеността; както и 
необходимостта да се осигури 
възможност на крайните потребители 
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да управляват своето 
енергопотребление. Енергийната 
ефективност в сектора на транспорта бе 
проучена паралелно в Бялата книга 
относно транспорта, приета на 28 март 
2011 г. По-специално, в инициатива 
26 от Бялата книга се призовава за 
подходящи стандарти за емисиите 
на CO2 от превозни средства във 
всички сфери, при необходимост 
допълнени от изисквания за 
енергийна ефективност, които да 
обхванат всички видове двигателни 
системи.

да управляват своето 
енергопотребление. Енергийната 
ефективност в сектора на транспорта 
бе проучена паралелно в Бялата книга 
относно транспорта, приета на 28 март 
2011 г.

Or. de

Изменение 148
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На 8 март 2011 г. Комисията също 
така прие Пътна карта за постигане до 
2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност, в която от тази гледна 
точна бе идентифицирана 
необходимостта от повече внимание 
към енергийната ефективност.

(9) На 8 март 2011 г. Комисията също 
така прие Пътна карта за постигане до 
2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност, в която от тази гледна 
точна бе идентифицирана 
необходимостта от повече внимание 
към действителната енергийната 
ефективност като средство за 
намаляване на потреблението на 
първична енергия.

Or. pl

Обосновка

Пътят за постигане на нисковъглеродна икономика минава през действителна 
енергийна ефективност, а не през административно налагане на намаление на 
емисиите на CO2.
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Изменение 149
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) На 22 юни 2011 г. оценката на 
въздействието, изготвена от 
Европейската комисия24, показа, че 
националните обвързващи цели за 
енергийна ефективност за 
потреблението на първична енергия 
биха били по-подходящи от 
индикативните национални цели за 
енергийна ефективност, за да се 
гарантира изпълнението на общата 
цел намаляване на потреблението с 
20%. Освен това оценката на 
въздействието показа, че 
обвързващите цели биха позволили на 
държавите-членки повече гъвкавост 
при определянето на 
енергоспестяващи мерки, съобразени с 
разнообразните условия в отделните 
държави-членки.

Or. en

Изменение 150
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Освен това Комисията често 
подчертава, че ако трябва да се 
достигне целта от 20%, промяната 
на поведението на потребителите 
при непроменено качество на 
живота също трябва да допринесе в 
значителна степен за пестене на 
енергия.1
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__________________
1 Съобщение на Комисията от 19 
октомври 2006 г.: „План за действие 
за енергийна ефективност: 
реализиране на потенциала“ 
COM(2006) 545

Or. de

Изменение 151
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В този контекст е необходимо да 
се актуализира правната рамка на 
Европейския съюз за енергийна 
ефективност с директива, която е 
насочена към постигане на целта за 
енергийната ефективност, 
изразяваща се в постигането в 
Европейския съюз до 2020 г. на 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, както и постигане 
на допълнително подобрение на 
енергийната ефективност в периода 
след 2020 г. За тази цел трябва да се 
формулира обща нормативна рамка за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в Европейския съюз и 
да се определят конкретни действия
за изпълнение на някои от 
предложенията, включени в Плана за 
енергийна ефективност — 2011 г., и за 
оползотворяване на значителния 
неизползван потенциал за 
енергоспестяване, установен в плана.

(10) В този контекст се предлага 
актуализиране на правната рамка на 
Европейския съюз за енергийна 
ефективност с директива, която е 
насочена към осъществяване на 
общата цел, изразяваща се в 
постигането в Европейския съюз до 
2020 г. на двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия или на
съответно повишаване на 
енергийната продуктивност. За тази 
цел трябва да се формулират обща 
нормативна рамка за насърчаване на 
мерките за пестене на енергия, обща 
методология за изчисляване на 
спестяванията, както и контролни 
механизми за изпълнение на някои от 
предложенията, включени в Плана за 
енергийна ефективност — 2011 г., и за 
оползотворяване на неизползвания
потенциал за енергоспестяване, 
установен в плана. Освен това 
директивата следва да даде на 
държавите-членки инструменти, с 
помощта на които може да се пести 
енергия.

Or. de
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Изменение 152
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В този контекст е необходимо да се 
актуализира правната рамка на 
Европейския съюз за енергийна 
ефективност с директива, която е 
насочена към постигане на целта за 
енергийната ефективност, изразяваща се 
в постигането в Европейския съюз до 
2020 г. на двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, както и 
постигане на допълнително 
подобрение на енергийната 
ефективност в периода след 2020 г. За 
тази цел трябва да се формулира обща 
нормативна рамка за насърчаване на 
енергийната ефективност в Европейския 
съюз и да се определят конкретни 
действия за изпълнение на някои от 
предложенията, включени в Плана за 
енергийна ефективност — 2011 г., и за 
оползотворяване на значителния 
неизползван потенциал за 
енергоспестяване, установен в плана.

(10) В този контекст е необходимо да се 
актуализира правната рамка на 
Европейския съюз за енергийна 
ефективност с директива, която е 
насочена към постигане на целта за 
енергийната ефективност, изразяваща се 
в постигането в Европейския съюз до 
2020 г. на двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, както и 
постигане на определяне на 
допълнителни енергоспестяващи цели 
за 2025 и 2030 г. За тази цел трябва да се 
формулира обща нормативна рамка за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в Европейския съюз и да се 
определят конкретни действия за 
изпълнение на някои от предложенията, 
включени в Плана за енергийна 
ефективност — 2011 г., и за 
оползотворяване на значителния 
неизползван потенциал за 
енергоспестяване, установен в плана.

Or. en

Изменение 153
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В този контекст е необходимо да се 
актуализира правната рамка на 
Европейския съюз за енергийна 

(10) В този контекст е необходимо да се 
актуализира правната рамка на 
Европейския съюз за енергийна 
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ефективност с директива, която е 
насочена към постигане на целта за 
енергийната ефективност, изразяваща 
се в постигането на 20% спестяване на 
първична енергия в Европейския съюз 
до 2020 г., както и постигане на 
допълнително подобрение на 
енергийната ефективност в периода след 
2020 г. За тази цел трябва да се 
формулира обща нормативна рамка за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в Европейския съюз и да се 
определят конкретни действия за 
изпълнение на някои от предложенията, 
включени в Плана за енергийна 
ефективност — 2011 г., и за 
оползотворяване на значителния 
неизползван потенциал за 
енергоспестяване, установен в плана.

ефективност с директива, която е 
насочена към постигане на 
двадесетпроцентна цел за енергийна
ефективност за максимално спестяване 
на първична енергия в Европейския 
съюз до 2020 г., както и постигане на 
допълнително подобрение на 
енергийната ефективност в периода след 
2020 г. За тази цел трябва да се 
формулира обща нормативна рамка за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в Европейския съюз и да се 
определят конкретни действия за 
изпълнение на някои от предложенията, 
включени в Плана за енергийна 
ефективност — 2011 г., и за 
оползотворяване на значителния 
неизползван потенциал за 
енергоспестяване, установен в плана.

Or. pl

Обосновка

Подобряването на ефективността в секторите дори с повече от 20% не винаги води 
до 20 % спестявания бруто в държавите-членки. Следователно е по-уместно да се 
каже, че подобряването на ефективността следва да доведе до максимално 
увеличаване на енергоспестяването.

Изменение 154
Markus Pieper

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В този контекст е необходимо да 
се актуализира правната рамка на 
Европейския съюз за енергийна 
ефективност с директива, която е 
насочена към постигане на целта за 
енергийната ефективност, 
изразяваща се в постигането в 
Европейския съюз до 2020 г. на 
двадесетпроцентно спестяване на 

(10) В този контекст е необходимо да 
се актуализира правната рамка на 
Европейския съюз за енергийна 
ефективност с директива, която е 
насочена към целта да се подпомогне
постигането в Европейския съюз до 
2020 г. на двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, както 
и постигане на допълнително 
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първична енергия, както и постигане на 
допълнително подобрение на 
енергийната ефективност в периода 
след 2020 г. За тази цел трябва да се 
формулира обща нормативна рамка за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в Европейския съюз и да 
се определят конкретни действия за 
изпълнение на някои от 
предложенията, включени в Плана за 
енергийна ефективност — 2011 г., и за 
оползотворяване на значителния 
неизползван потенциал за 
енергоспестяване, установен в плана.

подобрение на енергийната 
ефективност в периода след 2020 г. За 
тази цел трябва да се разработи обща 
нормативна рамка за насърчаване на 
енергийната ефективност в 
Европейския съюз и да се определят 
конкретни действия за изпълнение на 
някои от предложенията, включени в 
Плана за енергийна ефективност —
2011 г., и за оползотворяване на 
значителния неизползван потенциал за 
енергоспестяване, установен в плана.

Or. de

Изменение 155
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В Решението за споделяне на 
усилията (Решение № 406/2009/ЕО) 
има изискване към Комисията до 
2012 г. да оцени и докладва относно 
напредъка на Общността и нейните 
държави-членки към постигане на 
целта до 2020 г. да се намали 
енергопотреблението с 20 % в 
сравнение с прогнозите. Освен това, в 
това решение е посочено, че с оглед да 
се помогне на държавите-членки да 
изпълнят ангажиментите на Общността 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове, Комисията следва до 
31 декември 2012 г. да изготви усилени 
или нови мерки за ускоряване на 
подобренията на енергийната 
ефективност. Настоящата директива е в 
отговор на това изискване. Освен това, 
тя би допринесла за реализация на 
целите, заложени в пътната карта

(11) В Решението за споделяне на 
усилията (Решение № 406/2009/ЕО) 
има изискване към Комисията до 
2012 г. да оцени и докладва относно 
напредъка на Общността и нейните 
държави-членки към постигане на 
целта до 2020 г. да се намали 
енергопотреблението с 20 % в 
сравнение с прогнозите. Освен това, в 
това решение е посочено, че с оглед да 
се помогне на държавите-членки да 
изпълнят ангажиментите на Общността 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове, Комисията следва до 
31 декември 2012 г. да изготви усилени 
или нови мерки за ускоряване на 
подобренията на енергийната 
ефективност. Настоящата директива е в 
отговор на това изискване и е 
следствие от предприетата оценка.
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за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност, по-
специално чрез намаляване на 
емисиите на парникови газове от 
енергийния сектор и за постигане до 
2050 г. на нулеви емисии в 
електроенергийния сектор.

Or. de

Обосновка

Енергийният сектор вече е подчинен на емисионната търговия, която значително се 
засилва от 1 януари 2013 г. Не трябва да се дублират инструменти за същия сектор, 
още повече че това може да доведе до нежелани взаимодействия.

Изменение 156
Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В Решението за споделяне на 
усилията (Решение № 406/2009/ЕО) 
има изискване към Комисията до 
2012 г. да оцени и докладва относно 
напредъка на Общността и нейните 
държави-членки към постигане на 
целта до 2020 г. да се намали 
енергопотреблението с 20 % в 
сравнение с прогнозите. Освен това, в 
това решение е посочено, че с оглед да 
се помогне на държавите-членки да 
изпълнят ангажиментите на Общността 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове, Комисията следва до 
31 декември 2012 г. да изготви усилени 
или нови мерки за ускоряване на 
подобренията на енергийната 
ефективност. Настоящата директива е в 
отговор на това изискване. Освен това, 
тя би допринесла за реализация на 
целите, заложени в пътната карта 

(11) В Решението за споделяне на 
усилията (Решение № 406/2009/ЕО) 
има изискване към Комисията до 
2012 г. да оцени и докладва относно 
напредъка на Общността и нейните 
държави-членки към постигане на 
целта до 2020 г. да се намали 
енергопотреблението с 20 % в 
сравнение с прогнозите. Освен това, в 
това решение е посочено, че с оглед да 
се помогне на държавите-членки да 
изпълнят ангажиментите на Общността 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове, Комисията следва до 
31 декември 2012 г. да изготви усилени 
или нови мерки за ускоряване на 
подобренията на енергийната 
ефективност. Настоящата директива е в 
отговор на това изискване.
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за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност, по-
специално чрез намаляване на 
емисиите на парникови газове от 
енергийния сектор и за постигане до 
2050 г. на нулеви емисии в 
електроенергийния сектор.

Or. de

Обосновка

Европейският съюз следва да се концентрира върху постигането на своите цели до 
2020 г., и в най-добрия случай – да набележи цели за следващото десетилетие. Да се 
говори за цели до 2050 г. е чиста демагогия. Никой не е в състояние да прогнозира 
технологичното и политическото развитие до 2050 г.

Изменение 157
Ivo Belet

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В Решението за споделяне на 
усилията (Решение № 406/2009/ЕО)[24] 
има изискване към Комисията до 2012 г. 
да оцени и докладва относно напредъка 
на Общността и нейните държави-
членки към постигане на целта до 2020 
г. да се намали енергопотреблението с 
20 % в сравнение с прогнозите. Освен 
това, в това решение е посочено, че с 
оглед да се помогне на държавите-
членки да изпълнят ангажиментите на 
Общността за намаляване на емисиите 
на парникови газове, Комисията следва 
до 31 декември 2012 г. да изготви 
усилени или нови мерки за ускоряване 
на подобренията на енергийната 
ефективност. Настоящата директива е в 
отговор на това изискване. Освен това, 
тя би допринесла за реализация на 
целите, заложени в пътната карта за 

(11) В Решението за споделяне на 
усилията (Решение № 406/2009/ЕО)[24] 
има изискване към Комисията до 2012 г. 
да оцени и докладва относно напредъка 
на Общността и нейните държави-
членки към постигане на целта до 2020 
г. да се намали енергопотреблението с 
20 % в сравнение с прогнозите. Освен 
това, в това решение е посочено, че с 
оглед да се помогне на държавите-
членки да изпълнят ангажиментите на 
Общността за намаляване на емисиите 
на парникови газове, Комисията следва 
до 31 декември 2012 г. да изготви 
усилени или нови мерки за ускоряване 
на подобренията на енергийната 
ефективност. Настоящата директива е в 
отговор на това изискване. Освен това, 
тя би допринесла за реализация на 
целите, заложени в пътната карта за 
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постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност, по-специално
чрез намаляване на емисиите на 
парникови газове от енергийния сектор 
и за постигане до 2050 г. на нулеви 
емисии в електроенергийния сектор.

постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска
въглеродна интензивност не само чрез 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от енергийния сектор и за 
постигане до 2050 г. на нулеви емисии в 
електроенергийния сектор, но и чрез 
подпомагането на когенерацията 
като нисковъглеродна алтернатива за 
малки и средни предприятия и за 
големите индустрии.

Or. en

Изменение 158
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В Решението за споделяне на 
усилията (Решение № 406/2009/ЕО) има 
изискване към Комисията до 2012 г. да 
оцени и докладва относно напредъка на 
Общността и нейните държави-членки 
към постигане на целта до 2020 г. да се 
намали енергопотреблението с 20 % в 
сравнение с прогнозите. Освен това, в 
това решение е посочено, че с оглед да 
се помогне на държавите-членки да 
изпълнят ангажиментите на Общността 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове, Комисията следва до 
31 декември 2012 г. да изготви усилени 
или нови мерки за ускоряване на 
подобренията на енергийната 
ефективност. Настоящата директива е в 
отговор на това изискване. Освен това, 
тя би допринесла за реализация на 
целите, заложени в пътната карта за 
постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност, по-специално 
чрез намаляване на емисиите на 

(11) В Решението за споделяне на 
усилията (Решение № 406/2009/ЕО) има 
изискване към Комисията до 2012 г. да 
оцени и докладва относно напредъка на 
Общността и нейните държави-членки, 
в зависимост от техния енергиен 
микс, към постигане на целта за 
постигане на максимално обявеното 
намаляване на енергопотреблението до 
2020 г. в сравнение с прогнозите. Освен 
това, в това решение е посочено, че с 
оглед да се помогне на държавите-
членки да изпълнят ангажиментите на 
Общността за намаляване на емисиите 
на парникови газове, Комисията следва 
до 31 декември 2012 г. да изготви 
усилени или нови мерки за ускоряване 
на подобренията на енергийната 
ефективност. Настоящата директива е в 
отговор на това изискване. Освен това, 
тя би допринесла за реализация на 
целите, заложени в пътната карта за 
постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
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парникови газове от енергийния сектор 
и за постигане до 2050 г. на нулеви 
емисии в електроенергийния сектор.

въглеродна интензивност, по-специално 
чрез намаляване на емисиите на 
парникови газове от енергийния сектор 
и за постигане до 2050 г. на нулеви 
емисии в електроенергийния сектор. 

Or. pl

Обосновка

Държавите-членки имат различни нужди за развитие и различни възможности за 
намаляване на емисиите до 2050 г.

Изменение 159
Fiona Hall

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В Решението за споделяне на 
усилията (Решение № 406/2009/ЕО)[24] 
има изискване към Комисията до 2012 г. 
да оцени и докладва относно напредъка 
на Общността и нейните държави-
членки към постигане на целта до 2020 
г. да се намали енергопотреблението с 
20 % в сравнение с прогнозите. Освен 
това, в това решение е посочено, че с 
оглед да се помогне на държавите-
членки да изпълнят ангажиментите на 
Общността за намаляване на емисиите 
на парникови газове, Комисията следва 
до 31 декември 2012 г. да изготви 
усилени или нови мерки за ускоряване 
на подобренията на енергийната 
ефективност. Настоящата директива е в 
отговор на това изискване. Освен това, 
тя би допринесла за реализация на 
целите, заложени в пътната карта за 
постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност, по-специално 
чрез намаляване на емисиите на 
парникови газове от енергийния сектор 

(11) В Решението за споделяне на 
усилията (Решение № 406/2009/ЕО)[24] 
има изискване към Комисията до 2012 г. 
да оцени и докладва относно напредъка 
на Общността и нейните държави-
членки към постигане на целта до 2020 
г. да се намали енергопотреблението с 
20 % в сравнение с прогнозите. Освен 
това, в това решение е посочено, че с 
оглед да се помогне на държавите-
членки да изпълнят ангажиментите на 
Общността за намаляване на емисиите 
на парникови газове, Комисията следва 
до 31 декември 2012 г. да изготви 
усилени или нови мерки за ускоряване 
на подобренията на енергийната 
ефективност. Настоящата директива е в 
отговор на това изискване. Освен това, 
тя би допринесла за реализация на 
целите, заложени в пътната карта за 
постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност, по-специално 
чрез намаляване на емисиите на 
парникови газове от енергийния сектор 
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и за постигане до 2050 г. на нулеви 
емисии в електроенергийния сектор.

и за постигане до 2050 г. на нулеви 
емисии в електроенергийния сектор и в 
сектора на отоплението и 
охлаждането.

Or. en

Изменение 160
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Трябва да се предприеме 
интегриран подход за оползотворяване 
на целия съществуващ потенциал за 
енергоспестяване, който включва 
икономии при производството и 
доставката на енергия и в секторите с 
крайно енергопотребление.
Същевременно трябва да се подсилят 
разпоредбите на Директива 
2004/8/ЕО относно насърчаването 
във вътрешноевропейския пазар на 
когенерацията, свързана с полезно 
потребление на топлинна енергия25, 
и Директива 2006/32/ЕО относно 
ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги26.

(12) Трябва да се предприеме 
интегриран подход за оползотворяване 
на целия съществуващ потенциал за 
енергоспестяване, който включва 
икономии при производството и 
доставката на енергия и в секторите с 
крайно енергопотребление и е 
съобразен с местните условия.

Or. de

Обосновка

Трябва да се спазва принципът на субсидиарност, за да се отговори на 
многообразието в ЕС.

Изменение 161
Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Трябва да се предприеме 
интегриран подход за оползотворяване 
на целия съществуващ потенциал за 
енергоспестяване, който включва 
икономии при производството и 
доставката на енергия и в секторите с 
крайно енергопотребление. 
Същевременно трябва да се подсилят 
разпоредбите на Директива 2004/8/ЕО 
относно насърчаването във 
вътрешноевропейския пазар на 
когенерацията, свързана с полезно 
потребление на топлинна енергия, и 
Директива 2006/32/ЕО относно 
ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги.

(12) Трябва да се предприеме 
интегриран подход за оползотворяване 
на целия съществуващ потенциал за 
енергийна ефективност, който 
включва икономии при производството 
и доставката на енергия и в секторите с 
крайно енергопотребление. 
Същевременно трябва да се подсилят 
разпоредбите на Директива 2004/8/ЕО 
относно насърчаването във 
вътрешноевропейския пазар на 
когенерацията, свързана с полезно 
потребление на топлинна енергия, и 
Директива 2006/32/ЕО относно 
ефективността при крайното
потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги.

Or. en

Изменение 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) В съобщението на Комисията 
„Приоритети за енергийната 
инфраструктура за 2020 г. и по-
нататък – план за интегрирана 
европейска енергийна мрежа“ се 
подчертава необходимостта от 
приспособяване на енергийния 
капацитет на ЕС към 
многообразието от приложения и 
технологии, които разчитат на 
електричеството като източник на 
енергия, както и от поддържането на 



PE475.873v01-00 34/117 AM\882686BG.doc

BG

сигурността на системата. 
Ресурсите, приложенията и 
технологиите, свързани с 
потреблението, имат потенциала да 
доведат до значително намаляване на 
въглеродните емисии и са насочени 
към интегрирането на възобновяеми 
енергийни източници в енергийни 
мрежи. Поради това държавите-
членки следва да насърчават 
присъствието на енергийните пазари 
на ресурси, приложения и технологии, 
свързани с потреблението, като 
например оптимизацията на 
потреблението.

Or. en

Изменение 163
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) В съобщението на Комисията 
„Приоритети за енергийната 
инфраструктура за 2020 г. и по-
нататък – план за интегрирана 
европейска енергийна мрежа” се 
подчертава необходимостта от 
приспособяване на енергийния 
капацитет на ЕС към 
многообразието от приложения и 
технологии, които разчитат на 
електричеството като източник на 
енергия, както и от поддържането на 
сигурността на системата. 
Ресурсите, приложенията и 
технологиите, свързани с 
потреблението, имат потенциала да 
доведат до голямо намаляване на 
въглеродните емисии и са насочени 
към интегрирането на възобновяеми 
енергийни източници в енергийни 
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мрежи. Поради това държавите-
членки следва да насърчават 
присъствието на енергийните пазари 
на ресурси, приложения и технологии, 
свързани с потреблението, като 
например оптимизацията на 
потреблението.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да подчертае, че присъствието на енергийните пазари на 
ресурси, приложения и технологии, свързани с потреблението, е изключително важно 
за постигането на целта за намаляване на енергопотреблението с 20%, както и за 
интегриране на увеличаващата се роля на възобновяемата енергия в мрежата за 
електроснабдяване.

Изменение 164
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на 
конкретни национални и европейски 
мерки за насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата 
рамка да се подсили чрез добавяне на 
система от обвързващи цели. Поради 
това, в първия етап от държавите-
членки следва да бъде поискано да 
определят национални цели, схеми и 
програми за енергийна ефективност. 
Те трябва да бъдат оставени сами да 
решат дали тези цели следва да са 
обвързващи или индикативни на 
тяхната територия. Във втория 

заличава се
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етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка 
трябва да се оценят от Комисията 
заедно с данни за постигнатия 
напредък, така че да се прецени 
доколко е вероятно постигането на 
цялостната цел на Европейския съюз, 
както и степента доколко отделните 
усилия са достатъчни за постигане 
на общата цел. Поради това 
Комисията следва внимателно да 
следи изпълнението на националните 
програми за енергийна ефективност 
чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
процеса на Стратегията „Европа 
2020“. Ако тази оценка покаже, че 
няма вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 
задължителни национални цели за 
2020 г., като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

Or. en

Обосновка

Тъй като в съответствие с националните програми за реформа съгласно „Европа 
2020“ (април 2011 г.) държавите-членки вече са представили на Комисията 
съответните си цели за енергопотребление за 2020 г., съществува ясна основа за 
незабавно определяне на съответните цели на равнище държави-членки.

Изменение 165
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 

(13) Целта да се спестява първична 
енергия или алтернативната цел за 
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енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на 
конкретни национални и европейски
мерки за насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. 
Ако обаче този подход не е успешен, 
ще бъде необходимо политическата 
рамка да се подсили чрез добавяне на 
система от обвързващи цели. Поради 
това, в първия етап от държавите-
членки следва да бъде поискано да 
определят национални цели, схеми и 
програми за енергийна ефективност. 
Те трябва да бъдат оставени сами да 
решат дали тези цели следва да са 
обвързващи или индикативни на 
тяхната територия. Във втория етап 
тези цели и индивидуални усилия на 
всяка държава-членка трябва да се 
оценят от Комисията заедно с данни 
за постигнатия напредък, така че да 
се прецени доколко е вероятно 
постигането на цялостната цел на 
Европейския съюз, както и степента 
доколко отделните усилия са 
достатъчни за постигане на общата 
цел. Поради това Комисията следва 
внимателно да следи изпълнението 
на националните програми за 
енергийна ефективност чрез своята 
преработена законодателна рамка и 
в рамките на процеса на 
Стратегията „Европа 2020“. Ако 
тази оценка покаже, че няма вероятност 
да бъде постигната цялостната цел на 
Европейския съюз, Комисията следва 
да предложи задължителни 
национални цели за 2020 г., като 
вземе под внимание индивидуалните 
отправни точки на държавите-
членки, техните икономически 
характеристики и предприетите 
ранни действия.

енергийна интензивност трябва да 
се постигне на местно равнище. 
Следователно от изключително 
значение са местните, регионални и 
национални мерки за насърчаване на 
енергоспестяването. Комисията 
следва да наблюдава създаването на 
конкуренция между инструментите, 
и, след анализ на различните 
инструменти и отчитане на 
местните условия, да направи 
преглед на най-ефективните 
инструменти и свързаните с тях 
разходи. Въз основа на този преглед 
тя може да направи препоръки към 
държавите-членки и местните 
органи. Те трябва да бъдат оставени 
сами да решат дали тези цели следва да 
са обвързващи или индикативни на 
тяхната територия. Ако тази оценка на 
националните доклади от страна на 
Комисията покаже, че няма 
вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва заедно с държавите-
членки да разработи решения, 
подходящи за съответната 
ситуация, с помощта на които все 
пак да могат да се достигнат 
националните цели и целта на 
Европейския съюз.

Or. de
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Изменение 166
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата 
рамка да се подсили чрез добавяне на 
система от обвързващи цели. Поради 
това, в първия етап от държавите-
членки следва да бъде поискано да 
определят национални цели, схеми и 
програми за енергийна ефективност. 
Те трябва да бъдат оставени сами да 
решат дали тези цели следва да са 
обвързващи или индикативни на 
тяхната територия. Във втория 
етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка 
трябва да се оценят от Комисията 
заедно с данни за постигнатия 
напредък, така че да се прецени 
доколко е вероятно постигането на 
цялостната цел на Европейския съюз, 
както и степента доколко отделните 
усилия са достатъчни за постигане 
на общата цел. Поради това 
Комисията следва внимателно да 
следи изпълнението на националните 
програми за енергийна ефективност 
чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
процеса на Стратегията „Европа 
2020“. Ако тази оценка покаже, че 
няма вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Чрез 
определянето на задължителни 
национални цели за енергоспестяване 
въз основа на механизъм за споделяне 
на усилията между държавите-
членки Съветът може да гарантира 
изпълнението на общата цел за 
енергоспестяване на ЕС, която е 
изключително важна за политиката 
в областта на климата, 
конкурентоспособността, 
преминаването към устойчива 
икономика и създаването на работни 
места. Междувременно такъв подход 
би имал и допълнителната полза да 
позволи на държавите-членки да 
приспособят мерките за енергийна 
ефективност в съответствие с 
националните условия и приоритети.
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задължителни национални цели за 
2020 г., като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

Or. en

Изменение 167
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата 
рамка да се подсили чрез добавяне на 
система от обвързващи цели. Поради 
това, в първия етап от държавите-
членки следва да бъде поискано да 
определят национални цели, схеми и 
програми за енергийна ефективност. 
Те трябва да бъдат оставени сами да 
решат дали тези цели следва да са 
обвързващи или индикативни на 
тяхната територия. Във втория 
етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка 
трябва да се оценят от Комисията 
заедно с данни за постигнатия 
напредък, така че да се прецени 
доколко е вероятно постигането на 
цялостната цел на Европейския съюз, 
както и степента доколко отделните 
усилия са достатъчни за постигане 

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. 
Бъдещите промени в цените на 
енергията ще насърчат отделните 
граждани да ограничат 
енергопотреблението; поради това 
реалното подобрение на енергийната 
ефективност може да се постигне 
най-вече чрез стимулирането на по-
ефективни общи инфраструктури в 
сградите, отоплителните системи и 
транспортния сектор, където иначе 
решенията за подобряване на 
енергопотреблението са извън 
контрола и влиянието на отделните 
хора или предприятия.
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на общата цел. Поради това 
Комисията следва внимателно да 
следи изпълнението на националните 
програми за енергийна ефективност 
чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
процеса на Стратегията „Европа 
2020“. Ако тази оценка покаже, че 
няма вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 
задължителни национални цели за 
2020 г., като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

Or. en

Изменение 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата рамка 
да се подсили чрез добавяне на система 
от обвързващи цели. Поради това, в 
първия етап от държавите-членки 
следва да бъде поискано да определят
национални цели, схеми и програми за 
енергийна ефективност. Те трябва да 

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки, въз 
основа на ясни и изпълними 
национални цели, за насърчаване на 
енергийната ефективност в различни 
области. Ако обаче този подход не е 
успешен, ще бъде необходимо 
политическата рамка да се подсили чрез 
добавяне на система от обвързващи 
цели. Поради това, в първия етап от 
държавите-членки следва да бъде 
поискано да договорят национални 
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бъдат оставени сами да решат дали 
тези цели следва да са обвързващи или 
индикативни на тяхната територия. 
Във втория етап тези цели и 
индивидуални усилия на всяка 
държава-членка трябва да се оценят 
от Комисията заедно с данни за 
постигнатия напредък, така че да се 
прецени доколко е вероятно 
постигането на цялостната цел на 
Европейския съюз, както и степента 
доколко отделните усилия са 
достатъчни за постигане на общата 
цел. Поради това Комисията следва 
внимателно да следи изпълнението на 
националните програми за енергийна 
ефективност чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
процеса на Стратегията „Европа 2020“. 
Ако тази оценка покаже, че няма 
вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 
задължителни национални цели за 
2020 г., като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

цели, схеми и програми за енергийна 
ефективност, основани на ясно 
споразумение за споделяне на 
усилията. Комисията следва 
внимателно да следи и, ако е 
необходимо, да наложи по подходящ 
начин изпълнението на националните 
програми за енергийна ефективност 
чрез своята преработена законодателна 
рамка и в рамките на процеса на 
Стратегията „Европа 2020“. Ако тази 
оценка покаже, че няма вероятност да 
бъде постигната цялостната цел на 
Европейския съюз, Комисията следва да 
предложи правнообвързващи 
национални цели за 2020 г., като вземе 
под внимание индивидуалните отправни 
точки на държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

Or. en

Изменение 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 

(13) Щеше да бъде за предпочитане 
целта за двадесетпроцентно подобрение 
на енергийната ефективност да беше
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
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насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата рамка 
да се подсили чрез добавяне на система 
от обвързващи цели. Поради това, в 
първия етап от държавите-членки 
следва да бъде поискано да определят
национални цели, схеми и програми за 
енергийна ефективност. Те трябва да 
бъдат оставени сами да решат дали 
тези цели следва да са обвързващи или 
индикативни на тяхната територия. 
Във втория етап тези цели и 
индивидуални усилия на всяка 
държава-членка трябва да се оценят 
от Комисията заедно с данни за 
постигнатия напредък, така че да се 
прецени доколко е вероятно 
постигането на цялостната цел на 
Европейския съюз, както и степента 
доколко отделните усилия са 
достатъчни за постигане на общата 
цел. Поради това Комисията следва 
внимателно да следи изпълнението на 
националните програми за енергийна 
ефективност чрез своята 
преработена законодателна рамка и в 
рамките на процеса на Стратегията 
„Европа 2020“. Ако тази оценка 
покаже, че няма вероятност да бъде 
постигната цялостната цел на 
Европейския съюз, Комисията следва 
да предложи задължителни национални 
цели за 2020 г., като вземе под 
внимание индивидуалните отправни 
точки на държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Тъй 
като обаче този подход не е в процес 
на осъществяване, е необходимо 
политическата рамка да се подсили чрез 
добавяне на система от обвързващи 
цели. Поради това, в първия етап 
Комисията, след обсъждане с 
държавите-членки, следва да определи
национални цели, схеми и програми за 
енергийна ефективност, които са 
създадени да гарантират 
постигането или надвишаването на 
общата цел на ЕС за енергийна 
ефективност от 20% до 2020 г., както 
и да създаде план за постигане на 
тези задължителни национални цели до
2020 г., като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

Or. en

Изменение 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата рамка 
да се подсили чрез добавяне на система 
от обвързващи цели. Поради това, в 
първия етап от държавите-членки 
следва да бъде поискано да определят 
национални цели, схеми и програми за 
енергийна ефективност. Те трябва да 
бъдат оставени сами да решат дали 
тези цели следва да са обвързващи или 
индикативни на тяхната територия. Във 
втория етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка трябва 
да се оценят от Комисията заедно с 
данни за постигнатия напредък, така че 
да се прецени доколко е вероятно 
постигането на цялостната цел на 
Европейския съюз, както и степента 
доколко отделните усилия са 
достатъчни за постигане на общата цел. 
Поради това Комисията следва 
внимателно да следи изпълнението на 
националните програми за енергийна 
ефективност чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
процеса на Стратегията „Европа 2020“. 
Ако тази оценка покаже, че няма 
вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 
задължителни национални цели за 2020 
г., като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата рамка 
да се подсили чрез добавяне на система 
от обвързващи цели. Държавите-
членки са имали достатъчно време да 
работят за постигането на 
водещата цел до 2020 г. и през 2013 г. 
Комисията ще извърши преглед на 
националните цели, които следва да 
са обвързващи или индикативни на 
тяхната територия. Във втория етап тези 
цели и индивидуални усилия на всяка 
държава-членка трябва да се оценят от 
Комисията заедно с данни за 
постигнатия напредък. В този 
контекст Комисията следва да
прецени доколко е вероятно 
постигането на цялостната цел на 
Европейския съюз, както и степента 
доколко отделните усилия са 
достатъчни за постигане на общата цел. 
Поради това Комисията следва 
внимателно да следи изпълнението на 
националните програми за енергийна 
ефективност чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
процеса на Стратегията „Европа 2020“. 
Ако тази оценка покаже, че няма 
вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 
задължителни национални цели за 2020 
г., като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
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предприетите ранни действия. икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

Or. en

Обосновка

На 4 февруари 2011 г. Европейският съвет заяви, че до 2013 г. ще извърши преглед на 
изпълнението на целта на ЕС за енергийна ефективност и, ако е небходимо, ще 
разгледа възможността за допълнителни мерки. Крайният срок, определен на 30 юни 
2014 г., съвпада с края на мандата на Комисията, което най-вероятно ще доведе до 
отлагане на приемането на нови мерки с 6–12 месеца.

Изменение 171
Markus Pieper

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата рамка 
да се подсили чрез добавяне на система 
от обвързващи цели. Поради това, в 
първия етап от държавите-членки 
следва да бъде поискано да определят 
национални цели, схеми и програми за 
енергийна ефективност. Те трябва да 
бъдат оставени сами да решат дали 
тези цели следва да са обвързващи или 
индикативни на тяхната територия. Във 
втория етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка трябва 
да се оценят от Комисията заедно с 
данни за постигнатия напредък, така че 
да се прецени доколко е вероятно 
постигането на цялостната цел на 

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата рамка 
да се подсили чрез добавяне на система 
от обвързващи цели. Поради това, в 
първия етап от държавите-членки 
следва да бъде поискано да определят 
национални цели, схеми и програми за 
енергийна ефективност. Те трябва да 
бъдат оставени сами да решат дали 
тези цели следва да са обвързващи или 
индикативни на тяхната територия. Във 
втория етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка трябва 
да се оценят от Комисията заедно с 
данни за постигнатия напредък, така че 
да се прецени доколко е вероятно 
постигането на цялостната цел на 
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Европейския съюз, както и степента 
доколко отделните усилия са 
достатъчни за постигане на общата цел. 
Поради това Комисията следва 
внимателно да следи изпълнението на 
националните програми за енергийна 
ефективност чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
процеса на Стратегията „Европа 2020“. 
Ако тази оценка покаже, че няма 
вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 
задължителни национални цели за 
2020 г., като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

Европейския съюз, както и степента 
доколко отделните усилия са 
достатъчни за постигане на общата цел. 
Поради това Комисията следва 
внимателно да следи изпълнението на 
националните програми за енергийна 
ефективност чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
процеса на Стратегията „Европа 2020“. 
Ако тази оценка покаже, че няма 
вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 
национални цели за 2020 г., като вземе 
под внимание индивидуалните 
отправни точки на държавите-членки, 
техните икономически характеристики, 
дяловете енергийно интензивна 
промишленост и предприетите ранни 
действия.

Or. de

Изменение 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата рамка 
да се подсили чрез добавяне на система 
от обвързващи цели. Поради това, в 
първия етап от държавите-членки 
следва да бъде поискано да определят 
национални цели, схеми и програми за 

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата рамка 
да се подсили чрез добавяне на система 
от обвързващи цели. Поради това, в 
първия етап от държавите-членки 
следва да бъде поискано да определят 
национални цели, схеми и програми за 
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енергийна ефективност. Те трябва да 
бъдат оставени сами да решат дали тези 
цели следва да са обвързващи или 
индикативни на тяхната територия. Във 
втория етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка трябва 
да се оценят от Комисията заедно с 
данни за постигнатия напредък, така че 
да се прецени доколко е вероятно 
постигането на цялостната цел на 
Европейския съюз, както и степента 
доколко отделните усилия са 
достатъчни за постигане на общата цел. 
Поради това Комисията следва 
внимателно да следи изпълнението на 
националните програми за енергийна 
ефективност чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
процеса на Стратегията „Европа 2020“. 
Ако тази оценка покаже, че няма 
вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 
задължителни национални цели за 
2020 г., като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

енергийна ефективност. Те трябва да 
бъдат оставени сами да решат дали тези 
цели следва да са обвързващи или 
индикативни на тяхната територия. Във 
втория етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка трябва 
да се оценят от Комисията заедно с 
данни за постигнатия напредък, така че 
да се прецени доколко е вероятно 
постигането на цялостната цел на 
Европейския съюз, както и степента 
доколко отделните усилия са 
достатъчни за постигане на общата цел. 
Поради това Комисията следва 
внимателно да следи изпълнението на 
националните програми за енергийна 
ефективност чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
процеса на Стратегията „Европа 2020“. 
Ако тази оценка покаже, че няма 
вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 
допълнителни мерки за 2020 г., като 
вземе под внимание индивидуалните 
отправни точки на държавите-членки, 
техните икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

Or. fi

Изменение 173
Fiona Hall, Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Впоследствие тези национални 
цели и напредъкът на отделните 
планове за изпълнението им във всяка 
държава-членка следва да бъдат 
оценени от Комисията, за да се 
гарантира, че общата цел на Съюза е 
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в процес на изпълнение и че усилията 
на отделните държави са 
достатъчни за постигането на 
общата цел. Поради това Комисията 
следва да следи отблизо изпълнението 
на националните програми за 
енергийна ефективност посредством 
преразгледаната законодателна рамка 
и в рамките на процеса на изпълнение 
на стратегията „Европа 2020“. Ако 
тази оценка покаже, че някоя от 
държавите-членки не спазва 
договорените планове и има голяма 
вероятност общата цел да не бъде 
постигната, Комисията следва да 
изиска от тази държава-членка да 
определи подходящи и 
пропорционални мерки, за да се върне 
към правилното изпълнение на плана 
в разумни срокове.

Or. en

Изменение 174
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Ценовите сигнали са 
изключително важни за увеличаване 
на енергийната ефективност, а 
използването на икономически 
инструменти е най-рентабилният 
начин за насърчаване на 
енергоспестяването.

Or. en

Изменение 175
Herbert Reul
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Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Общият размер на публичните 
разходи се равнява на 19 % от брутния 
вътрешен продукт на Европейския 
съюз. Поради тази причина публичният 
сектор представлява важен фактор за 
стимулиране на преобразуването на 
пазара към по-ефективни продукти, 
сгради и услуги, както и задействане на 
поведенчески промени в 
енергопотреблението от страна на 
гражданите и предприятията. Освен 
това, намаляването на 
енергопотреблението чрез мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност може да освободи 
държавни ресурси за други цели. 
Публичните институции на 
национално, областно и местно 
равнище следва да служат като пример 
по отношение на енергийната 
ефективност.

(14) Общият размер на публичните 
разходи се равнява на 19 % от брутния 
вътрешен продукт на Европейския 
съюз. Поради тази причина публичният 
сектор представлява важен фактор за 
стимулиране на преобразуването на 
пазара към по-ефективни продукти, 
сгради и услуги, както и задействане на 
поведенчески промени в 
енергопотреблението от страна на 
гражданите и предприятията. Освен 
това, намаляването на 
енергопотреблението чрез мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност може да освободи 
държавни ресурси за други цели. 
Публичните институции на 
национално, областно и местно 
равнище следва да служат като пример 
по отношение на енергийната 
ефективност. За да могат да 
изпълнят тази роля, те трябва да 
имат свобода на действие по 
отношение на конкретните мерки.

Or. de

Изменение 176
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, 
сградите са от огромно значение за 

(15) Процентът на енергийно 
реновираните сгради трябва да се 
увеличи, тъй като съществуващият 
сграден фонд е секторът с най-голям 
потенциал за енергоспестяване. 
Сградите, притежавани от обществени 
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постигане на целта на ЕС за 
намаляване на емисиите на 
парникови газове с 80—95 % до 2050 г. 
в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри 
тяхната енергийна ефективност. 
Този процент на реновиране следва да 
не засяга задълженията във връзка 
със сградите с близко до нулево 
нетно потребление на енергия, 
определени в Директива 2010/31/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за 
реновиране на обществените сгради 
допълва разпоредбите на тази 
директива, съгласно които 
държавите-членки трябва да 
осигурят изискване за подобряване на 
енергийната ефективност в 
съответствие с минимално 
допустими изисквания за 
ефективност в случаите на 
значително реновиране на 
обществени сгради.

институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд в някои
държави-членки и са с висока степен 
на видимост в публичния живот. 
Поради това държавите-членки 
следва да набележат програми и 
определят инструменти, с помощта 
на които да се повиши осезаемо 
процентът на реновиране. С 
приоритет при това трябва да 
бъдат сградите с най-висок 
потенциал за енергоспестяване. При 
това средствата за насърчаване и 
другите стимули могат да се 
организират така, че енергийно 
реновиране, което намалява 
енергопотреблението с над 50%, да 
се възползва в най-голяма степен от 
тях. И обратното – енергийно 
реновиране, при което изходните 
енергийни нужди не намаляват с 
поне 15%, не следва да се подпомага.

Or. de

Обосновка

Програмите за стимулиране в много държави-членки се оказаха изключително 
успешни, що се отнася например до реновирането. Освен това те биха могли да бъдат 
достъпни за всеки, следователно и за физически лица. При това с приоритет трябва 
да се стимулират мерки, които дават възможност за по-голямо енергоспестяване.

Изменение 177
Gunnar Hökmark
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Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот.
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за 
реновиране на всички сгради,
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри 
тяхната енергийна ефективност. 
Този процент на реновиране следва да 
не засяга задълженията във връзка със 
сградите с близко до нулево нетно 
потребление на енергия, определени в 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 
2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите27. 
Задължението за реновиране на 
обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на 
значително реновиране на 
обществени сгради.

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот.

Or. en
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Изменение 178
Hermann Winkler

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния 
живот. Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със 
сградите с близко до нулево нетно 
потребление на енергия, определени в 
Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за 
реновиране на обществените сгради 
допълва разпоредбите на тази 
директива, съгласно които 
държавите-членки трябва да 
осигурят изискване за подобряване на 
енергийната ефективност в 
съответствие с минимално 
допустими изисквания за 
ефективност в случаите на 
значително реновиране на 
обществени сгради.

(15) Процентът на реновираните сгради 
би следвало да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния 
живот. Поради това е целесъобразно да 
се реновират в по-голяма степен
сградите, притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. 
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Изменение 179
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите,
притежавани от обществени 
институции, представляват 
значителен дял от сградния фонд и са 
с висока степен на видимост в 
публичния живот. Поради това е 
подходящо да се определи годишен 
процес за реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри 
тяхната енергийна ефективност. 
Този процент на реновиране следва да 
не засяга задълженията във връзка със 
сградите с близко до нулево нетно 
потребление на енергия, определени в 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. 
относно енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за 
реновиране на обществените сгради
допълва разпоредбите на тази 
директива, съгласно които държавите-
членки трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Поради това 
значителна част от националните 
цели за енергоспестяване на 
държавите-членки следва да се 
реализира посредством мерки, най-
вече реновиране, в строителния 
сектор. Следователно държавите-
членки следва да бъдат задължени да 
представят планове за действие, за да 
определят цели за енергоспестяване 
за сградите и обществените сгради, 
придружени от конкретни финансови 
механизми и мерки. Тези мерки следва 
да допълват задълженията във връзка 
със сградите с близко до нулево нетно 
потребление на енергия, определени в 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. 
относно енергийните характеристики на 
сградите27. Тези задължения допълват
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.
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Изменение 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент 
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за 
реновиране на обществените сгради 
допълва разпоредбите на тази 
директива, съгласно които държавите-
членки трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо всяка 
държава-членка да приеме свои мерки, 
които да са икономически изгодни и 
подходящи във всяко отношение, с цел 
увеличаване на енергоспестяването и 
на ефективността на 
енергопотреблението за сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент 
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Мерките за 
енергоспестяване и за енергийна 
ефективност, приложими към 
обществените сгради, допълват
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
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трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради. 
Строителните материали също 
имат важна роля, тъй като все по-
голяма част от общото 
енергопотребление на сградите се 
наблюдава на етапа на 
строителството. Насърчаването на 
използването на строителни 
материали с ниски емисии, например 
дървесина, в цяла Европа би намалило 
натоварването на околната среда в 
резултат на строителството. 

Or. fi

Обосновка

Директивата за енергийна ефективност следва също да насърчава ефективността на 
разходите. Състоянието на публичните финанси на държавите-членки не позволява 
безсмислено реновиране, което не е рентабилно. Желателно е да се комбинират 
относително разширени подобрения в енергийната ефективност с обичайното 
основно реновиране в жизнения цикъл на сградите. Директивата следва да вземе 
предвид и строителните материали.

Изменение 181
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Държавите-
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притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

членки следва да насочат усилията си 
приоритетно към мерките с 
икономически най-изгодно 
въздействие върху 
енергоспестяването, най-вече с цел 
насърчаване на подновяването на 
съществуващите сгради и 
модернизирането на отоплителните 
и вентилационните системи. Следва 
да се вземе предвид достъпността на 
тези мерки за гражданите. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процент за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент 
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

Or. en

Изменение 182
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. За да се 
гарантира това е изключително 
важно директивата да съдържа 
дългосрочна перспектива и да 
установява национални планове за 
драстично намаляване на 
енергопотреблението както в 
публичните, така и в частните 
сгради до 2050 г. Сградите, 
притежавани или обитавани от 
обществени институции, представляват 
значителен дял от сградния фонд и са с 
висока степен на видимост в публичния 
живот. Поради това е подходящо да се 
определи годишен и дългосрочен
процент за подобряване на 
енергийните характеристики на 
всички сгради, притежавани или 
обитавани от обществени органи, за да 
се подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
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реновиране на обществени сгради.

Or. es

Обосновка

Използването на потенциала за енергоспестяване в съществуващите сгради следва да 
се разглежда като част от дългосрочна стратегия, а не само до 2020 г. 
Дългосрочната перспектива (2050 г.) е изключително важна за съгласуването на 
целите, свързани с климата, и енергийната ефективност.

Изменение 183
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процент за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност, без да се
застрашава пожарната безопасност 
на сградата по време на реновирането 
и през периода на обитаване. Това 
реновиране се извършва като се 
вземат предвид климатичните и 
местните условия, както и при 
спазване на изискванията за 
микроклимата в сградата, 
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на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

достъпността и други изисквания, 
свързани със здравето и 
безопасността, както и с 
предназначението на сградата. Този 
процент на реновиране следва да не 
засяга задълженията във връзка със 
сградите с близко до нулево нетно 
потребление на енергия, определени в 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. 
относно енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

Or. en

Обосновка

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings.This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Изменение 184
Giles Chichester
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Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. За да се 
гарантира това е изключително 
важно директивата да съдържа 
дългосрочна перспектива и да 
установява национални пътни карти 
за драстично намаляване на 
енергопотреблението както в 
публичните, така и в частните 
сгради до 2050 г. Сградите, 
притежавани или обитавани от 
обществени институции, представляват 
значителен дял от сградния фонд и са с 
висока степен на видимост в публичния 
живот. Поради това е подходящо да се 
определи дългосрочна цел и годишен 
процент за подобряване на 
енергийните характеристики на
сгради, притежавани или обитавани от
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Тази мярка изисква 
увеличаване на процента на 
реновиране и основно реновиране, 
като в същото време следва да не 
засяга задълженията във връзка със 
сградите с близко до нулево нетно 
потребление на енергия, определени в 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. 
относно енергийните характеристики на 
сградите27 и на практика ще 
подпомогне изпълнението на тези 
задължения. Задължението за 
реновиране на обществените сгради 
допълва разпоредбите на тази 
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директива, съгласно които държавите-
членки трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

Or. en

Изменение 185
Frédérique Ries

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процент за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент 
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
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разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради. 
Следва да се обърне специално 
внимание на осигуряването на добро 
качество на въздуха в помещенията, 
т.е. подходящи изисквания за 
вентилация и използването на 
строителни материали, оборудване и 
елементи с ниски емисии. Ако 
мерките за енергийна ефективност се 
отнасят за обществените сгради 
като центрове за дневни грижи, 
детски градини или училища, се 
извършва оценка на въздействието
върху здравето.

Or. en

Обосновка

Европейците прекарват по-голямата част от времето в затворени помещения. 
Качеството на въздуха в помещенията е изключително важно за тяхното здраве и е 
фактор за хронични заболявания като астма и алергии. При реновирането на 
сградите за постигане на по-добра енергийна ефективност следва да се вземат 
предвид възможните рискове за здравето, т.е. рискове, произтичащи от 
недостатъчната вентилация поради по-голямото уплътняване и вредни емисии от 
строителните материали и елементи.

Изменение 186
Fiona Hall

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
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енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Поради това е 
от изключително значение да се 
обърне внимание на дългосрочната 
перспектива за значително 
намаляване на енергопотреблението 
на обществения и частния сграден 
фонд с около 80% до 2050 г. и да се 
установят пътни карти като част 
от националните планове, изисквани 
съгласно Директива 2010/31/ЕС.
Сградите, притежавани или обитавани
от обществени институции, 
представляват значителен дял от 
сградния фонд и са с висока степен на 
видимост в публичния живот. Поради 
това е подходящо да се определи 
годишен процент за реновиране на 
всички сгради, притежавани или 
обитавани от обществени институции, 
за да се подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

Or. en
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Изменение 187
Henri Weber

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. В това 
отношение настоящата директива 
следва да насърчи държавите-членки 
да разработят междинни етапи, за да 
бъдат готови да отговорят на 
необходимостта от реновиране на 
всички сгради до 2050 г. Сградите, 
притежавани от обществени институции 
или заемани от публичните органи, 
представляват значителен дял от 
сградния фонд и са с висока степен на 
видимост в публичния живот. Поради 
това е подходящо да се определи 
годишен процес за реновиране на 
всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27 Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
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минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

Or. fr

Изменение 188
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процент за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Реновирането 
на фасадите на сгради, които не 
спадат към категорията сгради с най-
лоши енергийни характеристики, е 
необходим компонент от условията, 
свързани с процента на реновиране, и 
следва да се насърчава. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
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ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

Or. en

Обосновка

Оптимизирането на строителните елементи на база ad-hoc може да има 
отрицателно въздействие за енергийната ефективност в контекста на последваща 
подмяна или оптимизация на други елементи от сградата. При по-нататъшно 
реновиране може да е необходима и подмяна на тези елементи поради възможната 
загуба на взаимодействието. Друг проблем е вероятността от по-трудно постигане 
на добро енергоспестяване в последващи основни реновации, тъй като оптималният 
договор включва повече проекти както за повърхностно, така и за основно 
реновиране.

Изменение 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, 
сградите са от огромно значение за 
постигане на целта на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове с 80—95 % до 2050 г. в сравнение 
с 1990 г. Сградите, притежавани от 
обществени институции, представляват 
значителен дял от сградния фонд и са с 
висока степен на видимост в публичния 
живот. Поради това е подходящо да се 

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за по-
добра енергийна ефективност и 
енергоспестяване. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо, вземайки 
предвид ограничените публични 
средства, да се определи процент за 
реновиране на всички сгради, 
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определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент 
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

Or. en

Изменение 190
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
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Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

Поради това е подходящо да се 
определи годишен процент за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент 
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради. 
Определението за „обществени 
сгради“ включва служби на 
обществени органи като национални, 
регионални и местни правителства, 
но изключва сгради за обществени 
услуги като училища и музеи.

Or. en

Обосновка

Понятието обществени сгради изисква ясно определение, за да се избегнат 
ненужните или непредвидени правни спорове.

Изменение 191
Michael Theurer

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради (15) Процентът на реновираните сгради 
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трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния 
живот. Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент 
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за 
реновиране на обществените сгради 
допълва разпоредбите на тази 
директива, съгласно които държавите-
членки трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния 
живот. Поради това трябва да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за 
реновиране на обществените сгради 
допълва разпоредбите на тази 
директива, съгласно които държавите-
членки трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

Or. de

Изменение 192
Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80—
95 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. 
Сградите, притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния 
живот. Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент 
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за 
реновиране на обществените сгради 
допълва разпоредбите на тази 
директива, съгласно които държавите-
членки трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за драстично намаляване 
на емисиите на парникови газове. 
Сградите, притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния 
живот. Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент 
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за 
реновиране на обществените сгради 
допълва разпоредбите на тази 
директива, съгласно които държавите-
членки трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

Or. de

Обосновка

Цели до 2050 г. са илюзия. Европейският съюз следва да се концентрира върху 
постигането на своите цели до 2020 г., и в най-добрия случай – да набележи цели за 
следващото десетилетие. Да се говори за цели до 2050 г. е чиста демагогия. Никой не 
е в състояние да прогнозира технологичното и политическото развитие до 2050 г.



PE475.873v01-00 70/117 AM\882686BG.doc

BG

Изменение 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Владимир Уручев, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за 
реновиране на обществените сгради
допълва разпоредбите на тази 
директива, съгласно които държавите-
членки трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 2050 
г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процент за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент 
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Препоръката за годишно
реновиране на процент от 
обществения сграден фонд допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
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реновиране на обществени сгради.

Or. en

Изменение 194
Henri Weber

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Като има предвид, че сградите 
представляват около 40% от 
крайното енергопотребление в 
Европа, Съюзът следва да предприеме 
сериозни действия по отношение на 
всички сгради, по-специално с оглед на 
целите за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2020 и 2050 г. 
Освен ролята на водещ пример, която 
публичният сектор следва да играе в 
областта на реновирането на 
сградите, в дългосрочна перспектива 
и при спазване на принципите на 
субсидиарност държавите членки 
следва да изготвят пътни карти за 
реновирането на обществените 
сгради, на жилищните сгради, както 
и на частните нежилищни сгради.

Or. fr

Изменение 195
Gaston Franco

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите-членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите-членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 
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енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като 
разработените съгласно инициативата 
„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 
Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства. Държавите-
членки следва да насърчават общините 
и други държавни институции да 
приемат интегрирани и насочени към 
устойчиво развитие планове за 
енергийна ефективност с ясни цели, да 
привличат гражданите в тяхното 
разработване и прилагане и адекватно 
да ги информират за тяхното 
съдържание и напредък към 
постигането на целите. Такива планове 
могат да доведат до значително 
енергоспестяване, особено ако се 
изпълняват чрез системи за управление 
на енергията, които позволяват на 
съответните обществени институции по-
добре да управляват своето 
енергопотребление. Обменът на опит 
между общинските власти на големи и 
малки градове и други държавни 
институции следва да се насърчава, по 
отношение на по-новаторските видове 
опит.

енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като
разработените съгласно инициативата 
„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 
Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства, с цел 
проектирането на „нискоенергийни 
градове и региони“. Тази концепция за
„нискоенергийни градове и региони“ 
разглежда енергийните въпроси като
съществен компонент на градското и 
регионалното развитие, свързано с 
местните процеси на демократично 
управление. Тази концепция не 
обхваща само големите градове, но и 
общините, разположени в предимно 
селски региони. Като предварително 
условие за интегрираните и насочени 
към устойчиво развитие планове за 
енергийна ефективност държавите-
членки следва да насърчават 
местните органи да определят 
такива стратегии за местно 
развитие, основани на диалог с 
местната общественост и 
заинтересованите пазарни и 
социалните страни. Ето защо
държавите-членки следва да насърчават 
общините и други държавни 
институции да приемат интегрирани и 
насочени към устойчиво развитие 
планове за енергийна ефективност с 
ясни цели, да привличат 
заинтересовани страни на местно 
равнище и гражданите в тяхното 
разработване и прилагане и адекватно 
да ги информират за тяхното 
съдържание и напредък към 
постигането на целите. Такива планове 
могат да доведат до значително 
енергоспестяване, особено ако се 
изпълняват чрез системи за управление 
на енергията, които позволяват на 
съответните обществени институции по-
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добре да управляват своето 
енергопотребление. Обменът на опит 
между общинските власти на големи и
малки градове и други държавни 
институции следва да се насърчава, по 
отношение на по-новаторските видове 
опит.

Or. fr

Обосновка

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Изменение 196
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите-членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 
енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като 
разработените съгласно инициативата 
„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 
Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства. Държавите-
членки следва да насърчават общините 
и други държавни институции да 
приемат интегрирани и насочени към 

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите-членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 
енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като 
разработените съгласно инициативата
„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 
Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства, с цел 
проекторането на „нискоенергийни 
градове и региони“. Концепцията за 
„нискоенергийни градове и региони“ 
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устойчиво развитие планове за 
енергийна ефективност с ясни цели, да 
привличат гражданите в тяхното 
разработване и прилагане и адекватно 
да ги информират за тяхното 
съдържание и напредък към 
постигането на целите. Такива планове 
могат да доведат до значително 
енергоспестяване, особено ако се 
изпълняват чрез системи за управление 
на енергията, които позволяват на 
съответните обществени институции по-
добре да управляват своето 
енергопотребление. Обменът на опит 
между общинските власти на големи и 
малки градове и други държавни 
институции следва да се насърчава, по 
отношение на по-новаторските видове 
опит.

разглежда енергийните въпроси като 
съществена част от градското и 
регионалното развитие, залегнала в 
местните демократични процеси, 
както и в процесите на управление. Те 
следва да обхващат не само 
градовете, но и населените места и 
общности, разположени в предимно 
селски райони. Като предпоставка за 
местни интегрирани и устойчиви 
планове за енергийна ефективност,
държавите-членки следва да 
насърчават местните органи да 
формулират местните стратегии за 
развитие въз основа на диалог с 
обществеността, с търговските и 
социалните заинтересовани страни 
на местно равнище. Държавите-членки 
следва съответно да насърчават 
общините и други държавни 
институции да приемат интегрирани и 
насочени към устойчиво развитие 
планове за енергийна ефективност с 
ясни цели, да привличат
заинтересовани страни на местно 
равнище и гражданите в тяхното 
разработване и прилагане и адекватно 
да ги информират за тяхното 
съдържание и напредък към 
постигането на целите. Такива планове 
могат да доведат до значително 
енергоспестяване, особено ако се 
изпълняват чрез системи за управление 
на енергията, които позволяват на 
съответните обществени институции по-
добре да управляват своето 
енергопотребление. Обменът на опит 
между общинските власти на големи и 
малки градове и други държавни 
институции следва да се насърчава, по 
отношение на по-новаторските видове 
опит.

Or. en

Обосновка

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
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savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Изменение 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите-членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 
енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като 
разработените съгласно инициативата 
„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 
Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства. Държавите-
членки следва да насърчават общините 
и други държавни институции да 
приемат интегрирани и насочени към 
устойчиво развитие планове за 
енергийна ефективност с ясни цели, да 
привличат гражданите в тяхното 
разработване и прилагане и адекватно 
да ги информират за тяхното 
съдържание и напредък към 
постигането на целите. Такива планове 
могат да доведат до значително 
енергоспестяване, особено ако се 
изпълняват чрез системи за управление 
на енергията, които позволяват на 
съответните обществени институции по-
добре да управляват своето 
енергопотребление. Обменът на опит 
между общинските власти на големи и 

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите-членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 
енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като 
разработените съгласно инициативата 
„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 
Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства. Държавите-
членки следва да насърчават 
местните органи да формулират 
местните стратегии за развитие въз 
основа на диалог с обществеността, с 
търговските и социалните 
заинтересовани страни на местно 
равнище, включително социалните 
партньори. Държавите-членки следва 
съответно да насърчават общините и 
други държавни институции да приемат 
интегрирани и насочени към устойчиво 
развитие планове за енергийна 
ефективност с ясни цели, да привличат 
местните заинтересовани страни, 
включително социалните партньори 
и гражданите в тяхното разработване и 
прилагане, да осигурят програми за 
образование и обучение на работници 
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малки градове и други държавни 
институции следва да се насърчава, по 
отношение на по-новаторските видове 
опит.

и предприемачи, за да им помогнат да 
развият необходимите умения, и 
адекватно да информират тях и 
гражданите за тяхното съдържание и 
напредък към постигането на целите. 
Такива планове могат да доведат до 
значително енергоспестяване, особено 
ако се изпълняват чрез системи за 
управление на енергията, които 
позволяват на съответните обществени 
институции по-добре да управляват 
своето енергопотребление. Обменът на 
опит между общинските власти на 
големи и малки градове и други 
държавни институции, както и със и 
между социалните партньори следва 
да се насърчава, по отношение на по-
новаторските видове опит.

Or. en

Обосновка

Участието на работници в програми за енергийна ефективност е изключително 
важно за техния успех. За да се гарантира прилагането е изключително важно 
пълното ангажиране на работниците чрез социален диалог във формулирането на 
политиката и създаването на умения и образователни програми. Поради това 
директивата следва да интегрира насърчаването на социален диалог като необходим 
инструмент за постигане на целите.

Изменение 198
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите-членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 
енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като 
разработените съгласно инициативата 
„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите-членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 
енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като 
разработените съгласно инициативата 
„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 
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Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства. Държавите-
членки следва да насърчават общините 
и други държавни институции да 
приемат интегрирани и насочени към 
устойчиво развитие планове за 
енергийна ефективност с ясни цели, да 
привличат гражданите в тяхното 
разработване и прилагане и адекватно 
да ги информират за тяхното 
съдържание и напредък към 
постигането на целите. Такива планове 
могат да доведат до значително 
енергоспестяване, особено ако се 
изпълняват чрез системи за управление 
на енергията, които позволяват на 
съответните обществени институции по-
добре да управляват своето 
енергопотребление. Обменът на опит 
между общинските власти на големи и 
малки градове и други държавни 
институции следва да се насърчава, по 
отношение на по-новаторските видове 
опит.

Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства. Като 
предпоставка за местните 
интегрирани и устойчиви планове за 
енергийна ефективност, държавите-
членки следва да насърчават местните 
органи да определят такива местни 
стратегии за развитие въз основа на 
диалог с местните заинтересовани 
страни и да продължат да 
насърчават общините и други 
държавни институции да приемат 
интегрирани и насочени към устойчиво 
развитие планове за енергийна 
ефективност с ясни цели, да привличат 
местните заинтересовани страни и
гражданите в тяхното разработване и 
прилагане и адекватно да ги 
информират за тяхното съдържание и 
напредък към постигането на целите. 
Такива планове могат да доведат до 
значително енергоспестяване, особено 
ако се изпълняват чрез системи за 
управление на енергията, които 
позволяват на съответните обществени 
институции по-добре да управляват 
своето енергопотребление. Обменът на 
опит между общинските власти на 
големи и малки градове и други 
държавни институции следва да се 
насърчава, по отношение на по-
новаторските видове опит.

Or. en

Изменение 199
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Редица общини и други 
обществени институции в държавите-
членки вече прилагат интегрирани 
подходи за енергоспестяване и 
енергийни доставки, например чрез 
планове за действие за устойчиво 
развита енергетика, като 
разработените съгласно 
инициативата „Спогодба на 
кметовете“ (Covenant of Mayors), 
както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства. Държавите-
членки следва да насърчават общините 
и други държавни институции да 
приемат интегрирани и насочени към 
устойчиво развитие планове за 
енергийна ефективност с ясни цели, да 
привличат гражданите в тяхното 
разработване и прилагане и адекватно 
да ги информират за тяхното 
съдържание и напредък към 
постигането на целите. Такива планове 
могат да доведат до значително 
енергоспестяване, особено ако се 
изпълняват чрез системи за управление 
на енергията, които позволяват на 
съответните обществени институции 
по-добре да управляват своето 
енергопотребление. Обменът на опит 
между общинските власти на големи и 
малки градове и други държавни 
институции следва да се насърчава, по 
отношение на по-новаторските видове 
опит.

(16) Редица общини и други 
обществени институции в държавите-
членки вече прилагат интегрирани 
подходи за енергоспестяване и 
енергийни доставки, например чрез 
планове за действие за устойчиво 
развита енергетика, както и 
интегрирани градоустройствени 
подходи, които надхвърлят 
индивидуалните интервенции в 
сградите или транспортните средства. 
Държавите-членки следва да 
насърчават общините и други 
държавни институции да приемат 
интегрирани и насочени към устойчиво 
развитие планове за енергийна 
ефективност с ясни цели, да привличат 
гражданите в тяхното разработване и 
прилагане и адекватно да ги 
информират за тяхното съдържание и 
напредък към постигането на целите. 
Такива планове могат да доведат до 
значително енергоспестяване, особено 
ако се изпълняват чрез системи за 
управление на енергията, които 
позволяват на съответните обществени 
институции по-добре да управляват 
своето енергопотребление и ако се 
приемат истински цялостни
подходи. Обменът на опит между 
общинските власти на големи и малки 
градове и други държавни институции 
следва да се насърчава, по отношение 
на по-новаторските видове опит.

Or. de

Изменение 200
Ioan Enciu
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите-членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 
енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като 
разработените съгласно инициативата 
„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 
Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства. Държавите-
членки следва да насърчават общините 
и други държавни институции да 
приемат интегрирани и насочени към 
устойчиво развитие планове за 
енергийна ефективност с ясни цели, да 
привличат гражданите в тяхното 
разработване и прилагане и адекватно 
да ги информират за тяхното 
съдържание и напредък към 
постигането на целите. Такива планове 
могат да доведат до значително 
енергоспестяване, особено ако се 
изпълняват чрез системи за управление 
на енергията, които позволяват на 
съответните обществени институции по-
добре да управляват своето 
енергопотребление. Обменът на опит 
между общинските власти на големи и 
малки градове и други държавни 
институции следва да се насърчава, по 
отношение на по-новаторските видове 
опит.

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите-членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 
енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като 
разработените съгласно инициативата 
„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 
Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства. Държавите-
членки следва да насърчават общините 
и други държавни институции да 
приемат интегрирани, всеобхватни и 
насочени към устойчиво развитие 
планове за енергийна ефективност с 
ясни цели, да привличат местните
заинтересовани страни и гражданите в 
тяхното разработване и прилагане и 
постоянно и адекватно да ги 
информират за тяхното съдържание и 
напредък към постигането на целите. 
Такива планове могат да доведат до 
значително енергоспестяване, особено 
ако се изпълняват чрез системи за 
управление на енергията, които 
позволяват на съответните обществени 
институции по-добре да управляват 
своето енергопотребление. Обменът на 
опит между общинските власти на 
големи и малки градове и други 
държавни институции следва да се 
насърчава, по отношение на по-
новаторските видове опит.

Or. ro

Изменение 201
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Изключително важно е да се 
вземат предвид трудностите пред 
извършването на преглед на 
потреблението, тъй като общините, 
подписали Конвента на кметовете, са 
изправени пред значителни 
препятствия пред достъпа до данни 
за енергопотреблението, които са 
разделени по категориите, 
предложени от Европейската 
комисия в Конвента на кметовете.

Or. es

Изменение 202
Vicky Ford

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Що се отнася до закупуването на 
някои продукти и услуги и закупуването 
и наемането на сгради, обществените 
институции, които сключват договори 
за публични дейности, доставки или 
услуги, следва да служат за пример и да 
вземат енергоефективни решения при 
закупуването. От друга страна, това не 
трябва да влиза в противоречие с 
разпоредбите на директивите на ЕС 
относно обществените поръчки.

(17) Що се отнася до закупуването на 
някои продукти и услуги и закупуването 
и наемането на сгради, обществените 
институции, които сключват договори 
за публични дейности, доставки или 
услуги, следва да служат за пример и да 
вземат енергоефективни решения при 
закупуването, където това е 
икономически изгодно и практично. 
От друга страна, това не трябва да влиза 
в противоречие с разпоредбите на 
директивите на ЕС относно 
обществените поръчки.

Or. en
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Изменение 203
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Що се отнася до закупуването на 
някои продукти и услуги и 
закупуването и наемането на сгради, 
обществените институции, които 
сключват договори за публични 
дейности, доставки или услуги, следва 
да служат за пример и да вземат 
енергоефективни решения при 
закупуването. От друга страна, това не 
трябва да влиза в противоречие с 
разпоредбите на директивите на ЕС 
относно обществените поръчки.

(17) Що се отнася до закупуването на 
някои продукти и услуги и 
закупуването и наемането на сгради, 
обществените институции, които 
сключват договори за публични 
дейности, доставки или услуги, следва 
да служат за пример и да вземат 
енергоефективни решения при 
закупуването. От друга страна, това не 
трябва да влиза в противоречие с 
разпоредбите на директивите на ЕС 
относно обществените поръчки и 
следва да се гарантира ефективност 
на разходите.

Or. de

Изменение 204
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Що се отнася до закупуването на 
някои продукти и услуги и закупуването 
и наемането на сгради, обществените 
институции, които сключват договори 
за публични дейности, доставки или 
услуги, следва да служат за пример и да 
вземат енергоефективни решения при 
закупуването. От друга страна, това не 
трябва да влиза в противоречие с 
разпоредбите на директивите на ЕС 
относно обществените поръчки.

(17) Що се отнася до закупуването на 
някои продукти и услуги и закупуването 
и наемането на сгради, обществените 
институции, които сключват договори 
за публични дейности, доставки или 
услуги, следва да служат за пример и да 
вземат енергоефективни и 
икономически ефикасни решения при 
закупуването. От друга страна, това не 
трябва да влиза в противоречие с 
разпоредбите на директивите на ЕС 
относно обществените поръчки.
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Or. ro

Изменение 205
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Като има предвид, че сградите 
са отговорни за 40% от крайното 
потребление на енергия в ЕС и за 36% 
от емисиите на въглероден диоксид и 
като има предвид, че пътната карта 
за преминаване към нисковъглеродна 
икономика до 2050 г. определя цел за 
намаляване с 90% на емисиите от 
строителния сектор, тази цел може 
да бъде постигната единствено ако 
ЕС предприеме засилени действия по 
отношение на сградния фонд като 
цяло като основна част от 
енергийната му инфраструктура. 
Поради това, следвайки примера на 
публичния сектор в реновирането на 
сградите, държавите-членки следва 
също така да осигурят възможности 
за реновиране на търговските и 
частните сгради с дългосрочна 
перспектива и при спазване на 
принципа на субсидиарност и 
рентабилност.

Or. es

Обосновка

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
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residenciales como no residenciales).

Изменение 206
Giles Chichester

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Като има предвид, че сградите 
са отговорни за 40% от крайното 
потребление на енергия в ЕС и за 36% 
от емисиите на въглероден диоксид и 
като има предвид, че пътната карта 
за преминаване към нисковъглеродна 
икономика до 2050 г. определя цел за 
намаляване с 90% на емисиите от 
строителния сектор, тази цел може 
да бъде постигната единствено ако 
ЕС предприеме засилени действия по 
отношение на сградния фонд като 
цяло като основна част от 
енергийната му инфраструктура. 
Поради това, следвайки примера на 
публичния сектор в реновирането на 
сградите, държавите-членки следва 
също така да осигурят възможности 
за реновиране на търговските и 
частните сгради в дългосрочна 
перспектива и при спазване на 
принципа на субсидиарност и 
рентабилност.

Or. en

Изменение 207
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Сградите са отговорни за 40% 
от крайното потребление на енергия 
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в ЕС и за 36% от емисиите на 
въглероден диоксид. Пътната карта 
за преминаване към нисковъглеродна 
икономика до 2050 г. определя цел за 
намаляване с 90% на емисиите от 
строителния сектор, която цел може 
да бъде постигната единствено ако 
ЕС предприеме засилени действия по 
отношение на сградния фонд като 
цяло. Поради това държавите-членки 
следва да изготвят ефективни 
стратегии за подобряване на 
енергийните характеристики на 
строителния сектор в дългосрочна 
перспектива и при спазване на 
принципа на субсидиарност и 
рентабилност.

Or. en

Изменение 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Институциите на ЕС също 
така следва да дадат пример като 
наемат или купуват само продукти, 
услуги и сгради с възможно най-
високия клас на енергийна 
ефективност.

Or. en

Изменение 209
Vicky Ford

Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена 
държава-членка би могла в бъдеще да 
признава енергоспестявания, 
постигнати в друга държава-членка. 
Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на 
равнище Европейски съюз, като 
същевременно бъде предоставена 
значителна гъвкавост на държавите-
членки да вземат изцяло под внимание 
националната организация на 
участниците на пазара, конкретния 
контекст на енергийния сектор и 
навиците на крайните потребители.
Общата рамка следва да осигури 
възможност на енергоснабдителните 
предприятия да предлагат енергийни 
услуги на всички крайни потребители, а 
не само на тези, на които продават 
енергия. Това увеличава конкуренцията 
на енергийния пазар, тъй като 
енергоснабдителните предприятия 
могат да разнообразяват своите 
продукти, като предлагат допълнителни 
енергийни услуги. Общата рамка следва 
да дава възможност на държавите-

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Общата рамка 
следва да осигури възможност на 
енергоснабдителните предприятия да 
предлагат енергийни услуги на всички 
крайни потребители, а не само на тези, 
на които продават енергия. Това 
увеличава конкуренцията на енергийния 
пазар, тъй като енергоснабдителните 
предприятия могат да разнообразяват 
своите продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за 
малките“ са формулирани принципи, 
които държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
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членки да включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за 
малките“ са формулирани принципи, 
които държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

възможност.

Or. en

Изменение 210
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи 
и че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да 
бъде постигната по по-добър начин, 
поне на настоящия етап, чрез 
национални схеми за задължения за 
енергийна ефективност или други 
алтернативни мерки за постигане на 
същото количество енергоспестявания. 
Комисията обаче следва да определи 

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“, което доведе до малки 
спестявания в някои държави 
членки, показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи 
и че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да 
бъде постигната по по-добър начин, 
поне на настоящия етап, чрез 
национални схеми за задължения за 
енергийна ефективност или други 
алтернативни мерки за постигане на 
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чрез делегиран акт условията, при 
които дадена държава-членка би 
могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в 
друга държава-членка. Уместно е 
степента на амбициозност на тези 
схеми да бъде формулирана в обща 
рамка на равнище Европейски съюз, 
като същевременно бъде предоставена 
значителна гъвкавост на държавите-
членки да вземат изцяло под внимание 
националната организация на 
участниците на пазара, конкретния 
контекст на енергийния сектор и 
навиците на крайните потребители. 
Общата рамка следва да осигури 
възможност на енергоснабдителните 
предприятия да предлагат енергийни 
услуги на всички крайни потребители, 
а не само на тези, на които продават 
енергия. Това увеличава конкуренцията 
на енергийния пазар, тъй като 
енергоснабдителните предприятия 
могат да разнообразяват своите 
продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са 
свързани със социални цели, по-
специално с оглед да се осигури достъп 
на потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, 
тя следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В 
Съобщението на Комисията „Мисли 
първо за малките“ са формулирани 
принципи, които държавите-членки 
следва да инат предвид при вземането 
на решение дали да се въздържат от 
прилагането на тази възможност.

същото количество енергоспестявания. 
Уместно е степента на амбициозност на 
тези схеми и преди всичко методите 
на изчисляване да бъдат 
формулирани в обща рамка на 
равнище Европейски съюз, като 
същевременно бъде предоставена 
значителна гъвкавост на държавите-
членки да вземат изцяло под внимание 
националната организация на 
участниците на пазара, конкретния 
контекст на енергийния сектор и 
навиците на крайните потребители. 
Общата рамка следва да осигури 
възможност на енергоснабдителните 
предприятия да предлагат енергийни 
услуги на всички крайни потребители, 
а не само на тези, на които продават 
енергия. Това увеличава конкуренцията 
на енергийния пазар, тъй като 
енергоснабдителните предприятия 
могат да разнообразяват своите 
продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са 
свързани със социални цели, по-
специално с оглед да се осигури достъп 
на потребителите в неравностойно 
положение до ползите от пониженото 
потребление на енергия. Също така, 
тя следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В 
Съобщението на Комисията „Мисли 
първо за малките“ са формулирани 
принципи, които държавите-членки 
следва да инат предвид при вземането 
на решение дали да се въздържат от 
прилагането на тази възможност.

Or. de
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Изменение 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да 
бъде постигната по по-добър начин, 
поне на настоящия етап, чрез 
национални схеми за задължения за 
енергийна ефективност или други 
алтернативни мерки за постигане на 
същото количество енергоспестявания. 
Комисията обаче следва да определи 
чрез делегиран акт условията, при 
които дадена държава-членка би 
могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в 
друга държава-членка. Уместно е 
степента на амбициозност на тези 
схеми да бъде формулирана в обща 
рамка на равнище Европейски съюз, 
като същевременно бъде предоставена 
значителна гъвкавост на държавите-
членки да вземат изцяло под внимание 
националната организация на 
участниците на пазара, конкретния 
контекст на енергийния сектор и 
навиците на крайните потребители. 
Общата рамка следва да осигури 
възможност на енергоснабдителните 
предприятия да предлагат енергийни 
услуги на всички крайни потребители, а 
не само на тези, на които продават 

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Целта за 20% намаляване 
на потреблението на енергия до 2020
г.  може да бъде постигната по по-добър 
начин чрез национални схеми за 
задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания, като по този 
начин се гарантира, че всяка държава-
членка може да се възползва от 
икономическите и социалните 
предимства вследствие на 
подобряването на енергийната 
ефективност. Уместно е, обаче,
степента на амбициозност на схемите 
за задължения за енергийна 
ефективност да бъде формулирана в 
обща рамка на равнище Европейски 
съюз, като същевременно бъде 
предоставена значителна гъвкавост на 
държавите-членки да вземат изцяло под 
внимание националната организация на 
участниците на пазара, конкретния 
контекст на енергийния сектор и 
навиците на крайните потребители. 
Общата рамка следва да осигури 
възможност на енергоснабдителните 
предприятия да предлагат енергийни 



AM\882686BG.doc 89/117 PE475.873v01-00

BG

енергия. Това увеличава конкуренцията 
на енергийния пазар, тъй като 
енергоснабдителните предприятия 
могат да разнообразяват своите 
продукти, като предлагат допълнителни 
енергийни услуги. Общата рамка следва 
да дава възможност на държавите-
членки да включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за 
малките“ са формулирани принципи, 
които държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

услуги на всички крайни потребители, а 
не само на тези, на които продават 
енергия. Това увеличава конкуренцията 
на енергийния пазар, тъй като 
енергоснабдителните предприятия 
могат да разнообразяват своите 
продукти, като предлагат допълнителни 
енергийни услуги. Общата рамка следва 
да дава възможност на държавите-
членки да включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за 
малките“ са формулирани принципи, 
които държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

Or. en

Изменение 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир Уручев, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
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енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена държава-
членка би могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в друга 
държава-членка. Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на равнище 
Европейски съюз, като същевременно 
бъде предоставена значителна гъвкавост 
на държавите-членки да вземат изцяло 
под внимание националната 
организация на участниците на пазара, 
конкретния контекст на енергийния 
сектор и навиците на крайните 
потребители. Общата рамка следва да 
осигури възможност на 
енергоснабдителните предприятия да 
предлагат енергийни услуги на всички 
крайни потребители, а не само на тези, 
на които продават енергия. Това 
увеличава конкуренцията на 
енергийния пазар, тъй като 
енергоснабдителните предприятия 
могат да разнообразяват своите 
продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 

енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
общи критерии, съгласно които 
могат да бъдат оценявани и 
проверявани мерките за енергийна 
ефективност, както и условията, при 
които дадена държава-членка би могла в 
бъдеще да признава енергоспестявания, 
постигнати в друга държава-членка. 
Уместно е степента на амбициозност на 
тези схеми да бъде формулирана в обща 
рамка на равнище Европейски съюз, 
като същевременно бъде предоставена 
значителна гъвкавост на държавите-
членки да вземат изцяло под внимание 
националната организация на 
участниците на пазара, конкретния 
контекст на енергийния сектор и 
навиците на крайните потребители. 
Общата рамка следва да осигури 
възможност на енергоснабдителните 
предприятия и на други допустими
участници в този сектор да предлагат 
енергийни услуги на всички крайни 
потребители. Общата рамка следва да 
дава възможност на държавите-членки 
да включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за 
малките“ са формулирани принципи, 
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енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за 
малките“ са формулирани принципи, 
които държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

които държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

Or. en

Изменение 213
András Gyürk

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена държава-
членка би могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в друга 
държава-членка. Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на равнище 
Европейски съюз, като същевременно 
бъде предоставена значителна гъвкавост 
на държавите-членки да вземат изцяло 
под внимание националната 

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
общи критерии, съгласно които 
могат да бъдат оценявани и 
проверявани мерките за енергийна 
ефективност, както и условията, при 
които дадена държава-членка би могла в 
бъдеще да признава енергоспестявания, 
постигнати в друга държава-членка. 
Уместно е степента на амбициозност на 
тези схеми да бъде формулирана в обща 
рамка на равнище Европейски съюз, 
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организация на участниците на пазара, 
конкретния контекст на енергийния 
сектор и навиците на крайните 
потребители. Общата рамка следва да
осигури възможност на 
енергоснабдителните предприятия да 
предлагат енергийни услуги на всички 
крайни потребители, а не само на тези, 
на които продават енергия. Това 
увеличава конкуренцията на енергийния 
пазар, тъй като енергоснабдителните 
предприятия могат да разнообразяват 
своите продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за малките 
са формулирани принципи, които 
държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

като същевременно бъде предоставена 
значителна гъвкавост на държавите-
членки да вземат изцяло под внимание 
националната организация на 
участниците на пазара, конкретния 
контекст на енергийния сектор и 
навиците на крайните потребители. 
Общата рамка следва да осигури 
възможност на енергоснабдителните 
предприятия да предлагат енергийни 
услуги на всички крайни потребители, а 
не само на тези, на които продават 
енергия. Това увеличава конкуренцията 
на енергийния пазар, тъй като 
енергоснабдителните предприятия 
могат да разнообразяват своите 
продукти, като предлагат допълнителни 
енергийни услуги. Общата рамка следва 
да дава възможност на държавите-
членки да включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за малките 
са формулирани принципи, които 
държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

Or. en

Изменение 214
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена държава-
членка би могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в друга 
държава-членка. Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на равнище 
Европейски съюз, като същевременно 
бъде предоставена значителна гъвкавост 
на държавите-членки да вземат изцяло 
под внимание националната 
организация на участниците на пазара, 
конкретния контекст на енергийния 
сектор и навиците на крайните 
потребители. Общата рамка следва да 
осигури възможност на 
енергоснабдителните предприятия да 
предлагат енергийни услуги на всички 
крайни потребители, а не само на тези, 
на които продават енергия. Това 
увеличава конкуренцията на енергийния 
пазар, тъй като енергоснабдителните 
предприятия могат да разнообразяват 
своите продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена държава-
членка би могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в друга 
държава-членка. Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на равнище 
Европейски съюз, като същевременно 
бъде предоставена значителна гъвкавост 
на държавите-членки да вземат изцяло 
под внимание националната 
организация на участниците на пазара, 
конкретния контекст на енергийния 
сектор и навиците на крайните 
потребители. Общата рамка следва да 
осигури възможност на 
енергоснабдителните предприятия да 
предлагат енергийни услуги на всички 
крайни потребители, а не само на тези, 
на които продават енергия. Това 
увеличава конкуренцията на енергийния 
пазар, тъй като енергоснабдителните 
предприятия могат да разнообразяват 
своите продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
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национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за 
малките“ са формулирани принципи, 
които държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение , които следва да бъдат 
определени като такива в 
съответните национални 
законодателства, до ползите от 
подобрената енергийна ефективност. 
Също така, тя следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
освобождават малките дружества от 
задълженията за енергийна 
ефективност. В Съобщението на 
Комисията „Мисли първо за малките“ са 
формулирани принципи, които 
държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

Or. ro

Изменение 215
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна 
ефективност. Комисията обаче следва да 
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постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена държава-
членка би могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в друга 
държава-членка. Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на равнище 
Европейски съюз, като същевременно 
бъде предоставена значителна гъвкавост 
на държавите-членки да вземат изцяло 
под внимание националната 
организация на участниците на пазара, 
конкретния контекст на енергийния 
сектор и навиците на крайните 
потребители. Общата рамка следва да 
осигури възможност на 
енергоснабдителните предприятия да 
предлагат енергийни услуги на всички 
крайни потребители, а не само на тези, 
на които продават енергия. Това 
увеличава конкуренцията на енергийния 
пазар, тъй като енергоснабдителните 
предприятия могат да разнообразяват 
своите продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за малките 
са формулирани принципи, които 
държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

определи чрез делегиран акт условията, 
при които дадена държава-членка би 
могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в друга 
държава-членка. Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на равнище 
Европейски съюз, като същевременно 
бъде предоставена значителна гъвкавост 
на държавите-членки да вземат изцяло 
под внимание националната 
организация на участниците на пазара, 
конкретния контекст на енергийния 
сектор и навиците на крайните 
потребители. Общата рамка следва да 
осигури възможност на 
енергоснабдителните предприятия да 
предлагат енергийни услуги на всички 
крайни потребители, а не само на тези, 
на които продават енергия. Това 
увеличава конкуренцията на енергийния 
пазар, тъй като енергоснабдителните 
предприятия могат да разнообразяват 
своите продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за малките 
са формулирани принципи, които 
държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

Or. en
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Изменение 216
Daniel Caspary

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи 
и че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да 
бъде постигната по по-добър начин, 
поне на настоящия етап, чрез 
национални схеми за задължения за 
енергийна ефективност или други 
алтернативни мерки за постигане на 
същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена държава-
членка би могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в друга 
държава-членка. Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на равнище 
Европейски съюз, като същевременно 
бъде предоставена значителна 
гъвкавост на държавите-членки да 
вземат изцяло под внимание 
националната организация на 
участниците на пазара, конкретния 
контекст на енергийния сектор и 
навиците на крайните потребители. 
Общата рамка следва да осигури 
възможност на енергоснабдителните 
предприятия да предлагат енергийни 
услуги на всички крайни потребители, 
а не само на тези, на които продават 

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи 
и че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да 
бъде постигната по по-добър начин, 
поне на настоящия етап, чрез 
национални схеми за задължения за 
енергийна ефективност или други 
алтернативни мерки за постигане на 
подобно количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена държава-
членка би могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в друга 
държава-членка. Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на равнище 
Европейски съюз, като същевременно 
бъде предоставена значителна 
гъвкавост на държавите-членки да 
вземат изцяло под внимание 
националната организация на 
участниците на пазара, конкретния 
контекст на енергийния сектор и 
навиците на крайните потребители. 
Общата рамка следва да осигури 
възможност на енергоснабдителните 
предприятия да предлагат енергийни 
услуги на всички крайни потребители, 
а не само на тези, на които продават 
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енергия. Това увеличава конкуренцията 
на енергийния пазар, тъй като 
енергоснабдителните предприятия 
могат да разнообразяват своите 
продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са 
свързани със социални цели, по-
специално с оглед да се осигури достъп 
на потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В 
Съобщението на Комисията „Мисли 
първо за малките“ са формулирани 
принципи, които държавите-членки 
следва да инат предвид при вземането 
на решение дали да се въздържат от 
прилагането на тази възможност.

енергия. Това увеличава конкуренцията 
на енергийния пазар, тъй като 
енергоснабдителните предприятия 
могат да разнообразяват своите 
продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са 
свързани със социални цели, по-
специално с оглед да се осигури достъп 
на потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В 
Съобщението на Комисията „Мисли 
първо за малките“ са формулирани 
принципи, които държавите-членки 
следва да инат предвид при вземането 
на решение дали да се въздържат от 
прилагането на тази възможност.

Or. de

Изменение 217
Giles Chichester

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или малките 
и средни предприятия), държавите-
членки следва да осигурят предлагане 
на енергийни одити и за такива сектори. 
Енергийните одити следва да са 

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване и 
енергийна ефективност в някои 
пазарни сегменти, където обикновено не 
се предлагат енергийни одити при 
обичайни търговски условия (например 
в домакинствата или малките и средни 
предприятия), държавите-членки следва 
да осигурят предлагане на енергийни 
одити и за такива сектори. Енергийните 
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задължителни и редовни за големите 
предприятия, тъй като при тях могат да 
се постигнат значителни 
енергоспестявания.

одити следва да са задължителни и 
редовни за големите предприятия, тъй 
като при тях могат да се постигнат 
значителни енергоспестявания. Освен 
това държавите-членки следва да 
предприемат положителни стъпки, 
за да насърчат енергийната 
ефективност и енергоспестяването в 
тези пазарни сегменти. На първо 
място това следва да се постигне чрез 
насърчаване на дистрибуторите на 
електричество и газ да 
преструктурират тарифите си, а на 
второ място чрез извършване на 
преглед на прилагането на различни 
проценти ДДС.

Or. en

Изменение 218
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или 
малките и средни предприятия), 
държавите-членки следва да осигурят 
предлагане на енергийни одити и за 
такива сектори. Енергийните одити 
следва да са задължителни и редовни 
за големите предприятия, тъй като 
при тях могат да се постигнат 
значителни енергоспестявания.

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или 
малките и средни предприятия), 
държавите-членки следва да осигурят 
предлагане на енергийни одити и за 
такива сектори. Държавите-членки 
следва да могат да създават стимули 
за големите предприятия, които 
редовно са подлагани на енергийни 
одити, да прилагат голямата част 
препоръките, направени в резултат 
на одитите, ако произтичащото от 
това енергоспестяване е значително 
и не се нанасят вреди на преките 
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конкуренти.

Or. de

Обосновка

На страница 48 от Оценката на въздействието Комисията изхожда от това, че се 
прилага само малка част от предложенията в резултат на енергийния одит. По-
специално Комисията посочва, че в промишлеността до 2020 г. ще бъдат 
допълнително спестени само 0,4% до 5% от общото енергопотребление. 
Следователно няма смисъл подобни одити да се правят задължителни: 
вероятността предложените в даден одит мерки да се приложат в действителност 
е по-голяма, когато одитът е проведен доброволно.

Изменение 219
Angelika Niebler

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или 
малките и средни предприятия), 
държавите-членки следва да осигурят 
предлагане на енергийни одити и за 
такива сектори. Енергийните одити 
следва да са задължителни и редовни 
за големите предприятия, тъй като при 
тях могат да се постигнат значителни 
енергоспестявания.

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или 
малките и средни предприятия), 
държавите-членки следва да осигурят 
предлагане на енергийни одити и за 
такива сектори. Освен това 
държавите-членки се призовават да 
формулират подходящи рамкови 
условия за въвеждането на редовни 
енергийни одити в големите 
предприятия, тъй като при тях могат да 
се постигнат значителни 
енергоспестявания.

Or. de

Обосновка

Когато са съчетани със стриктен контрол, доброволните споразумения с 
предприятията, респективно бизнес организациите, както и националните системи 
за стимулиране, се оказаха изключително ефективен инструмент за постигане на 
целите в областта на климата и защитата на околната среда, както и за повишаване 



PE475.873v01-00 100/117 AM\882686BG.doc

BG

на енергийната ефективност.

Изменение 220
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или малките 
и средни предприятия), държавите-
членки следва да осигурят предлагане 
на енергийни одити и за такива сектори. 
Енергийните одити следва да са 
задължителни и редовни за големите 
предприятия, тъй като при тях могат да 
се постигнат значителни 
енергоспестявания.

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или малките 
и средни предприятия), държавите-
членки следва да осигурят предлагане 
на енергийни одити и за такива сектори. 
Държавите-членки насърчават 
големите предприятия да извършват 
редовни енергийни одити, тъй като при 
тях могат да се постигнат значителни 
енергоспестявания.

Or. en

Обосновка

Възможността за извършване на енергийни одити от вътрешни експерти следва да 
се одобри. Собствените програми за редовен одит на предприятията следва да бъдат 
приети например в рамките на дългосрочни доброволни споразумения.

Изменение 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
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одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или малките 
и средни предприятия), държавите-
членки следва да осигурят предлагане 
на енергийни одити и за такива сектори. 
Енергийните одити следва да са 
задължителни и редовни за големите 
предприятия, тъй като при тях могат да 
се постигнат значителни 
енергоспестявания.

одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или малките 
и средни предприятия), държавите-
членки следва да създадат условия за 
извършване на енергийни одити и за 
такива сектори и да гарантират 
сертифицирането на енергийните 
одитори. Енергийните одити следва да 
са задължителни и редовни за големите 
предприятия, тъй като при тях могат да 
се постигнат значителни 
енергоспестявания.

Or. en

Изменение 222
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или малките 
и средни предприятия), държавите-
членки следва да осигурят предлагане 
на енергийни одити и за такива сектори. 
Енергийните одити следва да са 
задължителни и редовни за големите 
предприятия, тъй като при тях могат да 
се постигнат значителни 
енергоспестявания.

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или малките 
и средни предприятия), държавите-
членки следва да осигурят предлагане 
на енергийни одити и за такива сектори. 
Държавите-членки насърчават 
големите предприятия да извършват 
редовни енергийни одити, тъй като при 
тях могат да се постигнат значителни 
енергоспестявания.

Or. en

Обосновка

Енергийните одити следва да се насърчават на доброволна основа, като позволяват 
на държавите-членки да поддържат гъвкавост в моделирането на националните 
схеми за стимули за енергийна ефективност въз основа на доброволни и дългосрочни 
споразумения с частния бизнес сектор/индустрията. Такива доброволни споразумения 
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са се доказали като изключително успешни за подобряване на енергийната 
ефективност и опазването на климата в редица държави-членки.

Изменение 223
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или малките 
и средни предприятия), държавите-
членки следва да осигурят предлагане 
на енергийни одити и за такива сектори. 
Енергийните одити следва да са 
задължителни и редовни за големите 
предприятия, тъй като при тях могат да 
се постигнат значителни 
енергоспестявания.

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или малките 
и средни предприятия), държавите-
членки следва да осигурят предлагане 
на финансово достъпни енергийни 
одити и за такива сектори. Енергийните 
одити следва да са задължителни и 
редовни за големите предприятия, тъй 
като при тях могат да се постигнат 
значителни енергоспестявания.

Or. ro

Изменение 224
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че 
те са квалифицирани или акредитирани, 
че не са пряко ангажирани в 

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че 
те са квалифицирани или акредитирани, 
за което държавите-членки следва да 
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одитираната дейност и че 
съответната държава-членка е 
въвела схема за осигуряване и проверка 
на качеството на одитите и за 
налагане на санкции при 
необходимост.

създадат подходящите рамки.

Or. en

Обосновка

Опростяване и свобода на държавите-членки за организиране в съответствие с 
националните условия.

Изменение 225
Paul Rübig

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че 
те са квалифицирани или акредитирани, 
че не са пряко ангажирани в 
одитираната дейност и че 
съответната държава-членка е 
въвела схема за осигуряване и проверка 
на качеството на одитите и за 
налагане на санкции при 
необходимост.

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по обективен и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че 
те са квалифицирани или акредитирани, 
че не са пряко ангажирани в 
одитираната дейност.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да гарантира, че разходната ефективност се 
възприема като първостепенен принцип за избягване на непродуктивните одити на 
енергийните потоци без потенциал за енергийна ефективност. Вътрешните одити не 
следва да зависят от това дали дадена държава-членка прилага специална схема.
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Изменение 226
Vicky Ford

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че 
те са квалифицирани или акредитирани, 
че не са пряко ангажирани в 
одитираната дейност и че 
съответната държава-членка е въвела 
схема за осигуряване и проверка на 
качеството на одитите и за налагане на 
санкции при необходимост.

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че 
те са квалифицирани или акредитирани 
и че съответната държава-членка е 
въвела схема за осигуряване и проверка 
на качеството на одитите и за налагане 
на санкции при необходимост. 
Държавите-членки създават 
подходящи рамкови условия за 
осигуряване на достатъчно на брой 
акредитирани и квалифицирани 
експерти на пазара.

Or. en

Изменение 227
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че 
те са квалифицирани или акредитирани, 
че не са пряко ангажирани в 
одитираната дейност и че съответната 

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че 
те са квалифицирани или акредитирани 
и че съответната държава-членка е 
въвела схема за осигуряване и проверка 
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държава-членка е въвела схема за 
осигуряване и проверка на качеството 
на одитите и за налагане на санкции при 
необходимост.

на качеството на одитите и за налагане 
на санкции при необходимост. 
Държавите-членки създават 
подходящи рамкови условия за 
осигуряване на достатъчно на брой 
акредитирани и квалифицирани 
експерти на пазара.

Or. en

Обосновка

Възможността за извършване на енергийните одити от вътрешни експерти, както 
се посочва в съображение 20, е част от дефиницията на „независими одити“, 
предвидена в член 7, параграф 2, и следователно трябва да се интегрира в член 7.

Изменение 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че 
те са квалифицирани или акредитирани, 
че не са пряко ангажирани в 
одитираната дейност и че съответната 
държава-членка е въвела схема за 
осигуряване и проверка на качеството 
на одитите и за налагане на санкции при 
необходимост.

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани независимо и по 
разходоефективен начин. Това 
изискване дава възможност одитите да 
бъдат извършвани от вътрешни 
експерти или от компании за 
енергийни услуги, но при условие, че те 
са квалифицирани или акредитирани, че 
не са пряко ангажирани в одитираната 
дейност и че съответната държава-
членка е въвела схема за осигуряване и 
проверка на качеството на одитите и за 
налагане на санкции при необходимост.

Or. en

Обосновка

Изключването на компаниите за енергийни услуги от одитния процес може само да 
повиши риска от провеждане на стандартизирани нискокачествени одити. Освен
това само те имат необходимия опит, познания и умения да извършват, например, 
мащабни одити, които са особено важни за нежилищните сгради и за 
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промишлеността.

Изменение 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че 
те са квалифицирани или акредитирани, 
че не са пряко ангажирани в 
одитираната дейност и че съответната 
държава-членка е въвела схема за 
осигуряване и проверка на качеството 
на одитите и за налагане на санкции при 
необходимост.

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани независимо и по 
разходоефективен начин. Това 
изискване дава възможност одитите да 
бъдат извършвани от вътрешни 
експерти или от компании за 
енергийни услуги, но при условие, че те 
са квалифицирани или акредитирани, че 
не са пряко ангажирани в одитираната 
дейност и че съответната държава-
членка е въвела схема за осигуряване и 
проверка на качеството на одитите и за 
налагане на санкции при необходимост.

Or. en

Изменение 230
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че
те са квалифицирани или акредитирани, 
че не са пряко ангажирани в 
одитираната дейност и че съответната 
държава-членка е въвела схема за 

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим, достъпен в 
ценово отношение и разходоефективен 
начин. Изискването за независимост 
дава възможност одитите да бъдат 
извършвани от вътрешни експерти или 
от професионални доставчици на 
енергийни услуги, но при условие, че те 
са квалифицирани или акредитирани, че 
не са пряко ангажирани в одитираната 
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осигуряване и проверка на качеството 
на одитите и за налагане на санкции при 
необходимост.

дейност и че съответната държава-
членка е въвела схема за осигуряване и 
проверка на качеството на одитите и за 
налагане на санкции при необходимост.

Or. ro

Изменение 231
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че 
те са квалифицирани или 
акредитирани, че не са пряко 
ангажирани в одитираната дейност и 
че съответната държава-членка е 
въвела схема за осигуряване и 
проверка на качеството на одитите и за 
налагане на санкции при 
необходимост.

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти или експерти от 
доставчиците на енергийни услуги, но 
при условие, че те са квалифицирани 
или акредитирани, че не са пряко 
ангажирани в одитираната дейност и че 
съответната държава-членка е въвела 
схема за осигуряване и проверка на 
качеството на одитите и за налагане на 
санкции при необходимост.

Or. de

Обосновка

Ако Комисията очаква толкова много от доставчиците на енергийни услуги, защо 
тогава не извършват и независими енергийни одити? Тяхното изключване при всички 
положения ще ограничи пазара на енергийни услуги, вместо да го разшири.

Изменение 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Съображение 20a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Разходите за мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително схеми за 
задължения за енергоспестяване и 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, е вероятно да 
бъдат прехвърлени към крайния 
потребител посредством сметките 
за енергия. За да се гарантира, че 
компаниите за продажба на енергия 
на дребно и доставчиците на 
енергийни услуги осигуряват 
справедливо и икономически изгодно 
предоставяне на тези мерки, 
държавите-членки следва да 
установят прозрачни изисквания за 
отчитане на разходите пред 
националните регулаторни органи.

Or. en

Изменение 233
Vicky Ford

Предложение за директива
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Разходите за мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително схеми за 
задължения за енергийна 
ефективност и въвеждането на 
интелигентни измервателни уреди, е 
вероятно да бъдат прехвърлени към 
крайния потребител посредством 
сметките за енергия. За да се 
гарантира, че компаниите за 
продажба на енергия на дребно и 
доставчиците на енергийни услуги 
осигуряват справедливо и 
икономически изгодно предоставяне 
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на тези мерки, държавите-членки 
следва да установят прозрачни 
изисквания за отчитане на разходите
пред националните регулаторни 
органи.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да признае, че потребителите ще плащат за много от 
предложените мерки за подобряване на енергийната ефективност като схемите за 
задължения за енергийна ефективност и въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди. Тя следва също така да гарантира, че тези мерки се 
предоставят на потребителите по справедлив и икономически изгоден начин.

Изменение 234
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители 
следва да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление.

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители 
следва да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и по собствено 
желание да получават редовни 
индивидуални сметки въз основа на 
реалното потребление. Доколкото 
отоплението на помещенията е 
включено в това, потребителите 
следва да бъдат уведомявани, ако 
сметката им е на база реално 
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потребление, че разходите могат да 
бъдат значително по-големи през 
зимата в сравнение с тези през по-
топлите месеци.

Or. de

Обосновка

Много потребители не могат да си позволят високите разходи за отопление, ако не се 
погрижат за това в рамките на цялата година.

Изменение 235
Gaston Franco

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление.

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовна информация за реалното си
потребление. Освен това държавите-
членки следва да разработват 
програми за оптимизация на 
потреблението, които да подпомагат 
и поощряват внедряването на 
децентрализирани и гъвкави 
енергийни производители, както и 
доставчици на решения за 
оптимизация на потреблението.
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Or. en

Обосновка

Предложената промяна съдържа идеята, че въвеждането на интелигентните 
измервателни уреди следва да е придружено от политики, насочени към 
разработването на програми за оптимизация на потреблението.

Изменение 236
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление.

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление. Освен 
това държавите-членки следва да 
разработват програми за 
оптимизация на потреблението, 
които да дават възможности и да 
възнаграждават децентрализирани и 
гъвкави енергийни производители, 
както и доставчици на решения за 
оптимизация на потреблението.

Or. en



PE475.873v01-00 112/117 AM\882686BG.doc

BG

Изменение 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление.

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление. Освен 
това държавите-членки разработват 
програми за оптимизация на 
потреблението, които ще дадат 
възможност за насърчаване на 
децентрализираните и гъвкави 
енергийни производители, както и
доставчици на решения за 
оптимизация на потреблението.

Or. en

Изменение 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
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ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите 
от енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители 
следва да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление.

ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които биха могли да се 
постигат чрез широко прилагане на 
технологични иновации, като например 
интелигентните измервателни уреди. 
Въвеждането на тези технологични 
иновации може да бъде подкрепено 
единствено при наличието на 
положителен пълен анализ на 
разходите и ползите, особено за 
потребителите, включително 
потребители с ниски доходи, и при 
гарантиране на неприкосновеността
на личния живот. Крайните
потребители трябва да имат 
възможност да виждат показателите за 
разходите и потреблението си.

Or. en

Изменение 239
Giles Chichester

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление. По-
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основа на реалното потребление. специално държавите-членки следва 
да изискват от дистрибуторите на 
електричество и газ да приемат обща 
система на показване на данни, за да 
улеснят решенията на 
потребителите.

Or. en

Изменение 240
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление.

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и реалното 
си потребление по лесно разбираем 
начин, или чрез показанията на
интелигентния измервателен уред,
или чрез интернет и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление.

Or. en

Изменение 241
Britta Thomsen
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Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление.

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди, 
автоматизираното управление и 
контрол на сградите. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си, за да могат да ги 
контролират по подходящ начин и да 
получават редовни индивидуални 
сметки въз основа на реалното 
потребление.

Or. en

Обосновка

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times.Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to 
implement.Building automation and controls increase the energy saving potential of any other 
measures installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce 
consumption if controls are present, similarly plant installed will only achieve its design 
efficiency if controls are fitted.
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Изменение 242
Fiona Hall

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 243
Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Енергийните ползи могат да 
доведат до икономии от 1000 евро на 
домакинство на година благодарение 
на мерките за енергоспестяване. 
Поради това политиките за 
енергийна ефективност са 
изключително важен инструмент за 
поддържането на достъпни равнища 
на сметките за всички потребители 
и за борбата срещу енергийната 
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бедност.

Or. en

Изменение 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Предложение за директива
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Енергийната бедност е 
резултат най-вече на комбинацията 
от ниски доходи, лоши жилищни 
условия и високи цени на енергията. 
Необходимо е да се борим срещу тези 
три елемента чрез увеличаване на 
енергийната ефективност на 
домовете, насърчаването на 
отговорността на енергийния пазар и 
разработването на мерки за социално 
приобщаване.

Or. en


